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Módosítás 1
Andrzej Grzyb

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

-1. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika 
megvalósítása során a Lisszaboni 
Szerződés rendelkezéseivel összhangban, 
valamint adott esetben a bevált 
gyakorlatokat követve szinergiákat kell 
teremteni, és el kell kerülni a regionális 
politikai erőforrások ágazati 
szétforgácsolódását; e két elvet kell 
követni mind a mostani pénzügyi keret 
végéig, mind pedig a 2013 utáni időszakra 
vonatkozó új pénzügyi keret során is;

Or. en

Módosítás 2
Adam Gierek

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika 
kulcsfontosságú eszköz a „20-20-20” 
célkitűzés 2020-ig való teljesítése, 
valamint a magas energiahatékonyságú és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású európai 
gazdaság elérésére irányuló közép- és 
hosszú távú, koherens stratégia 
megteremtése szempontjából; 
megállapítja, hogy az energiahatékonyság 
növelését és a megújuló energiák 
használatának előmozdítását célzó 
programok előrehaladása elmarad a 
tervezettől;

1. rámutat, hogy a kohéziós alapnak az 
EU egészére kiterjedő fenntartható 
fejlődés megerősítését kell szolgálnia 
annak biztosítása révén, hogy az EU 
GDP-átlagát el nem érő régiók és 
szubrégiók potenciális lehetőségeit jobban 
kihasználják; hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politika kulcsfontosságú eszköz a 
„20-20-20” célkitűzés 2020-ig való 
teljesítése szempontjából, különös 
tekintettel az energiabiztonsággal és az 
egységes piacon belüli 
munkahelyteremtéshez vezető fejlődéssel 
kapcsolatos kérdésekre;

Or. pl



PE452.653v01-00 4/20 AM\838249HU.doc

HU

Módosítás 3
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika 
kulcsfontosságú eszköz a „20-20-20” 
célkitűzés 2020-ig való teljesítése, 
valamint a magas energiahatékonyságú és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású európai 
gazdaság elérésére irányuló közép- és 
hosszú távú, koherens stratégia
megteremtése szempontjából; megállapítja, 
hogy az energiahatékonyság növelését és a 
megújuló energiák használatának 
előmozdítását célzó programok 
előrehaladása elmarad a tervezettől;

1. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika 
kulcsfontosságú eszköz, amely előmozdítja
a gazdasági és társadalmi kohéziót – a 
regionális egyenlőtlenségek 
csökkentésére, a tényleges konvergencia 
elősegítésére, valamint a növekedés és 
foglalkoztatás ösztönzésére irányuló 
intézkedések meghozatala céljával, de 
egyúttal az egységes piac és a gazdasági és 
monetáris unió költségeinek a kevésbé 
fejlett régiókat támogató újrafelosztása és 
ellentételezése szolgálatában is –, segíti a
„20-20-20” célkitűzés 2020-ig való
teljesítéséhez való hozzájárulást, valamint 
a magas energiahatékonyságú és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású európai gazdaság 
elérésére irányuló közép- és hosszú távú, 
koherens stratégia megteremtését; 
megállapítja, hogy az energiahatékonyság 
növelését és a megújuló energiák 
használatának előmozdítását célzó 
programok előrehaladása elmarad a 
tervezettől;

Or. pt

Módosítás 4
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika 
kulcsfontosságú eszköz a „20-20-20” 
célkitűzés 2020-ig való teljesítése, 

1. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika 
kulcsfontosságú eszköz a „20-20-20” 
célkitűzés 2020-ig való teljesítése, 
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valamint a magas energiahatékonyságú és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású európai 
gazdaság elérésére irányuló közép- és 
hosszú távú, koherens stratégia 
megteremtése szempontjából; megállapítja, 
hogy az energiahatékonyság növelését és a 
megújuló energiák használatának 
előmozdítását célzó programok 
előrehaladása elmarad a tervezettől;

valamint a magas energiahatékonyságú és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású európai 
gazdaság elérésére irányuló közép- és 
hosszú távú, koherens stratégia 
megteremtése szempontjából; megállapítja, 
hogy az energiahatékonyság növelését, a 
megújuló energiák igénybevételét, a széles 
sávú hálózatok fejlesztését, valamint az 
információs és kommunikációs 
technológiák állami és vállalkozói 
szférában történő felhasználását célzó 
programok előrehaladása elmarad a 
tervezettől;

Or. ro

Módosítás 5
Andrzej Grzyb

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika
kulcsfontosságú eszköz a „20-20-20” 
célkitűzés 2020-ig való teljesítése, 
valamint a magas energiahatékonyságú és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású európai 
gazdaság elérésére irányuló közép- és 
hosszú távú, koherens stratégia 
megteremtése szempontjából; megállapítja, 
hogy az energiahatékonyság növelését és a 
megújuló energiák használatának 
előmozdítását célzó programok 
előrehaladása elmarad a tervezettől;

1. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika
fontos eszköz a „20-20-20” célkitűzés 
2020-ig való teljesítése, valamint a magas 
energiahatékonyságú és alacsony szén-
dioxid-kibocsátású európai gazdaság 
elérésére irányuló közép- és hosszú távú, 
koherens stratégia megteremtése 
szempontjából; megállapítja, hogy az 
energiahatékonyság növelését, az 
energetikai infrastruktúra fejlesztését és a 
megújuló energiák használatának 
előmozdítását célzó programok 
előrehaladása elmarad a tervezettől;

Or. en

Módosítás 6
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy a kohéziós politikának 
az „EU 2020” stratégia prioritásai alá 
rendelése a tervezettel ellentétes hatásokat 
válthat ki a gazdasági és társadalmi 
kohézió tekintetében, mert 
túlhangsúlyozza a versenyképesség, a 
dereguláció, az alkalmazkodóképesség és 
az üzleti szellem jelentőségét a kohézió, a 
konvergencia és a szükséges szociális 
fenntarthatóság rovására;

Or. pt

Módosítás 7
Lena Ek

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
politikát és projekteket jobban össze kell 
kapcsolni a növekedésre és a 
munkahelyteremtésre irányuló „EU 
2020” stratégiával, és 
eredményorientáltabbá kell tenni;
hangsúlyozza, hogy világos célokat kell 
kitűzni és azok teljesítését értékelni kell, 
valamint az igazgatás minden szintjén 
egyértelmű hatásköröket kell megszabni;

Or. en

Módosítás 8
Adam Gierek

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. rámutat, hogy a kohéziós politika nem 
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játszik megfelelő beruházásösztönző 
szerepet az éghajlatváltozáshoz igazodó 
infrastruktúra, például az áradásvédelem 
terén;

Or. pl

Módosítás 9
Lena Ek

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1b. kéri, hogy a támogatások elosztását
hozzák összefüggésbe a korábbi 
eredményekkel, valamint hogy a 
Számvevőszék és az OLAF kapjon több 
lehetőséget az európai alapokból 
folyósított összegek visszaigénylésére 
irányuló eljárások kezdeményezése 
tekintetében (amennyiben a tagállamok 
nem megfelelően használják fel azokat), 
felszólít továbbá a szükségtelen 
adminisztratív terhek felszámolására, a 
projektek rugalmasabb kezelésére és az 
ellenőrzések összehangolására, 
gondoskodva azok egyszerűsítéséről és 
elkerülve a jelenlegi ügyintézési 
gyakorlatban még gyakran előforduló 
zavart és téves értelmezéseket;

Or. en

Módosítás 10
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1b. úgy véli, hogy a vállalkozások EU-n 
belüli áthelyezésének elkerülése 
érdekében a strukturális alapok terhére 
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biztosított állami támogatás feltételeként a 
vállalatokkal hosszú távú szerződéseket 
kell kötni, amelyek kiterjednek a 
felhasználás helyére, időtartamára és az 
állandó foglalkoztatásra;

Or. pt

Módosítás 11
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1c. arra az álláspontra helyezkedik, hogy 
a kohéziós politika nem tekinthető a más 
ágazati politikák céljainak elérésére 
szolgáló eszköznek, hanem létét 
önmagában is indokolja az általa 
létrehozható lényeges hozzáadott érték: a 
gazdasági és társadalmi kohézió.

Or. pt

Módosítás 12
Lena Ek

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri a Bizottságot, hogy azonosítsa 
azokat az akadályokat, amelyek ezen 
alapoknak az energiagazdálkodás terén
történő nagyobb arányú felhasználását 
gátolják, és terjesszen elő további 
intézkedéseket a jelenlegi helyzet orvoslása 
érdekében;

2. kéri a Bizottságot, hogy azonosítsa 
azokat az akadályokat, amelyek ezen 
alapoknak az energiahatékonyság 
fokozására történő nagyobb arányú 
felhasználását gátolják, és terjesszen elő 
további intézkedéseket a jelenlegi helyzet 
orvoslása érdekében; ilyen intézkedés lehet 
például az információk helyi szintre 
történő áramlásának megkönnyítése, 
egyablakos ügyintézőhelyek létrehozása
vagy az ezen intézkedések 
energiahatékonysági nyereségének 
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értékelése;

Or. en

Módosítás 13
Andrzej Grzyb

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri a Bizottságot, hogy azonosítsa 
azokat az akadályokat, amelyek ezen 
alapoknak az energiagazdálkodás terén 
történő nagyobb arányú felhasználását 
gátolják, és terjesszen elő további 
intézkedéseket a jelenlegi helyzet orvoslása 
érdekében;

2. kéri a Bizottságot, hogy azonosítsa 
azokat az akadályokat, amelyek ezen 
alapoknak az energiagazdálkodás terén 
történő nagyobb arányú felhasználását 
gátolják, és terjesszen elő további 
intézkedéseket a jelenlegi helyzet orvoslása 
érdekében; az ismertetett intézkedések 
azonban nem módosíthatják a kohéziós 
politika jelenlegi alapjait, és nem 
vezethetnek az alapok semmilyen ágazati 
szétforgácsolódásához;

Or. en

Módosítás 14
Lena Ek

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. kéri a Bizottságot és a nemzeti 
hatóságokat, hogy a kohéziós forrásokat 
kapcsolják jobban össze a kutatási 
keretprogrammal; hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós alapokat fel kellene használni az 
infrastruktúra kutatásának fejlesztésére 
annak lehetővé tétele érdekében, hogy az 
elérje a kutatást támogató 
pénzeszközökhöz való hozzáféréshez 
szükséges színvonalat; felhív az 
információáramlás javítására a kohéziós 
alapok és a kutatási programok között 
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akkor, ha rendkívül ígéretes projektek 
sikeres végrehajtásához jobb eszközökhöz 
való hozzáférésre van szükség;

Or. en

Módosítás 15
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. kéri a Bizottságot beható elemzés 
elkészítésére arról, hogy a stabilitási és 
növekedési paktum, az euró, valamint a 
belső és nemzetközi piacok liberalizálása 
milyen hatást gyakorol az egyes 
tagállamokban a kohéziós és a 
konvergenciára irányuló politikákra, 
különös tekintettel a mikro-, a kis- és a 
középvállalkozásokra;

Or. pt

Módosítás 16
Andrzej Grzyb

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. tekintettel az EU kohéziós politikájának 
és pénzügyi keretének felülvizsgálatára, 
kéri a Bizottságot, hogy az 
energiatakarékosság automatikusan épüljön 
be a strukturális és kohéziós alapokhoz 
való hozzáférés feltételei közé, és hogy 
különítsen el forrásokat annak érdekében, 
hogy növekedjen az energiahatékonyságra 
és a decentralizált megújuló energiára 
irányuló projekteket támogató alapok 
részaránya;

3. tekintettel az EU kohéziós politikájának 
és pénzügyi keretének felülvizsgálatára, 
kéri a Bizottságot, hogy az 
energiatakarékosság – amennyiben ez 
alkalmazható – automatikusan épüljön be 
a strukturális és kohéziós alapokhoz való 
hozzáférés feltételei közé, és hogy 
különítsen el forrásokat annak érdekében, 
hogy növekedjen az energiahatékonyságra 
és a decentralizált megújuló energiára 
irányuló projekteket támogató alapok 
részaránya; ez nem lehet diszkriminatív 
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azokkal a projektekkel szemben, amelyek 
semmiképpen sem kapcsolhatók össze 
vagy hozhatók összefüggésbe 
energiahatékonysági kérdésekkel, és nem 
emelheti magasabb szintre a strukturális 
és kohéziós alapok kedvezményezettjeinek 
bürokratikus terheit;

Or. en

Módosítás 17
Adam Gierek

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. tekintettel az EU kohéziós politikájának 
és pénzügyi keretének felülvizsgálatára, 
kéri a Bizottságot, hogy az
energiatakarékosság automatikusan épüljön 
be a strukturális és kohéziós alapokhoz 
való hozzáférés feltételei közé, és hogy
különítsen el forrásokat annak érdekében, 
hogy növekedjen az energiahatékonyságra 
és a decentralizált megújuló energiára 
irányuló projekteket támogató alapok 
részaránya;

3. tekintettel az EU kohéziós politikájának 
és pénzügyi keretének felülvizsgálatára, 
kéri a Bizottságot, hogy a technológia és a 
gazdaságilag hatékonyabb 
energiafelhasználás révén elért
energiatakarékosság automatikusan épüljön 
be a strukturális és kohéziós alapokhoz 
való hozzáférés feltételei közé, és hogy a 
forrásokat nagyobb arányban fordítsák a
villamosenergia-termelés és -továbbítás 
hatékonyságával, a decentralizált kapcsolt 
energiatermeléssel és a megújuló
energiával kapcsolatos projektek 
támogatására;

Or. pl

Módosítás 18
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. tekintettel az EU kohéziós politikájának 
és pénzügyi keretének felülvizsgálatára, 
kéri a Bizottságot, hogy az 

3. tekintettel az EU kohéziós politikájának 
és pénzügyi keretének felülvizsgálatára, 
kéri a Bizottságot annak megfontolására, 
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energiatakarékosság automatikusan 
épüljön be a strukturális és kohéziós 
alapokhoz való hozzáférés feltételei közé, 
és hogy különítsen el forrásokat annak 
érdekében, hogy növekedjen az 
energiahatékonyságra és a decentralizált 
megújuló energiára irányuló projekteket 
támogató alapok részaránya;

hogy az energiatakarékosság beépüljön a 
strukturális és kohéziós alapokhoz való 
hozzáférés feltételei közé – feltéve, hogy az 
energiatakarékosság érdekében szükséges 
beruházáshoz egyedi támogatás áll 
rendelkezésre –, és hogy különítsen el 
forrásokat annak érdekében, hogy 
növekedjen az energiahatékonyságra és a 
decentralizált megújuló energiára irányuló 
projekteket támogató alapok részaránya;

Or. pt

Módosítás 19
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. tekintettel az EU kohéziós politikájának 
és pénzügyi keretének felülvizsgálatára, 
kéri a Bizottságot, hogy az 
energiatakarékosság automatikusan épüljön 
be a strukturális és kohéziós alapokhoz 
való hozzáférés feltételei közé, és hogy 
különítsen el forrásokat annak érdekében, 
hogy növekedjen az energiahatékonyságra
és a decentralizált megújuló energiára 
irányuló projekteket támogató alapok 
részaránya;

3. tekintettel az EU kohéziós politikájának 
és pénzügyi keretének felülvizsgálatára, 
kéri a Bizottságot, hogy az 
energiatakarékosság automatikusan épüljön 
be a strukturális és kohéziós alapokhoz 
való hozzáférés feltételei közé, és hogy 
különítsen el forrásokat annak érdekében, 
hogy növekedjen az energiahatékonyságra
– és különösen az épületek 
energiahatékonyságára – irányuló 
projekteket, valamint a decentralizált 
megújuló energiára irányuló projekteket 
támogató alapok részaránya;

Or. ro

Módosítás 20
Francisco Sosa Wagner

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. meggyőződése, hogy a lakáságazat 
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hozzájárulhat a regionális fejlődés 
lendületéhez azáltal, hogy megerősíti a 
technológiai innovációra alapozott 
gazdasági tevékenységeket az energetika 
és a városrendezés terén, valamint 
megszilárdítja a társadalmi kohéziót az 
érintett övezetekben; kéri a Bizottságot, 
hogy 2011 júniusától vezessen be egy 
épületekkel kapcsolatos európai 
kezdeményezést, folyamatosan támogatva 
a nulla energiafogyasztású beépített 
környezet 2050-re történő sikeres 
megteremtését az EU-ban;

Or. en

Módosítás 21
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy a 2007 és 2013 közötti időszakra 
szóló pénzügyi terv és a kohéziós politika 
félidős felülvizsgálata alkalmát 
megragadva biztosítsák az európai alapok 
jobb felhasználását a 2011 és 2013 közötti 
időszakban;

Or. ro

Módosítás 22
Francisco Sosa Wagner

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza, hogy az épületek 
rehabilitációját támogató uniós alapokat 
csak jelentős felújítások támogatására 
kellene hozzáférhetővé tenni azokban az 
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esetekben, ahol az épületek állapotától 
függően az energiafogyasztás 50–90%-os 
csökkentése érhető el a felújítás előtti 
teljesítményhez viszonyítva, annak 
érdekében, hogy a meglévő 
épületállomány tekintetében 2050-re 
átlagosan legalább 80%-kal javuljon a 
teljesítmény a jelenlegi szinthez képest;

Or. en

Módosítás 23
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3b. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy vegyék figyelembe az „EU 2020” 
stratégiában rögzített prioritásokat, és 
hogy az e stratégiában kitűzött célok 
elérése érdekében legyenek rugalmasak a 
működési programok felülvizsgálata, 
valamint a forrásoknak a programok 
közötti újrafelosztása során;

Or. ro

Módosítás 24
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. elismeri, hogy a források hatékony 
felhasználásának számos társadalmi és 
gazdasági előnye van, különösen a nem 
áttelepíthető munkahelyek teremtése vidéki 
és városi környezetben egyaránt, és 
különösen hasznos a kis- és 
középvállalkozások számára;

4. elismeri, hogy a források hatékony 
felhasználásának számos társadalmi és 
gazdasági előnye van, különösen a nem 
áttelepíthető munkahelyek teremtése vidéki 
és városi környezetben egyaránt, és 
különösen hasznos a kis- és 
középvállalkozások számára; aggodalmát 
fejezi ki amiatt, hogy bizonyos régiókban 
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az uniós – különösen a mikro-, valamint a 
kis- és középvállalkozások számára 
juttatott – támogatás mértéke nem volt 
elegendő az egységes piac, a gazdasági és 
monetáris unió, valamint a 
világkereskedelem liberalizációja által 
okozott kedvezőtlen hatások 
ellensúlyozásához;

Or. pt

Módosítás 25
Adam Gierek

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. elismeri, hogy a forrásokat jobban fel 
lehetne használni, és társadalmi hasznot 
lehetne abból kovácsolni, ha a kohéziós 
politika keretében biztosított alapokat 
sikerülne úgy rendelkezésre bocsátani, 
hogy a fenntartható fejlődést a 
tagállamokban regionális és 
szubregionális szinten megerősítsék;
véleménye szerint a kohéziós alapok 
kiegyensúlyozottabb elosztása hozzájárul 
a helyi szociális lehetőségek és források 
felszabadulásához, így új munkahelyeket 
teremt majd;

Or. pl

Módosítás 26
Andrzej Grzyb

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. az új pénzügyi keret és az „EU 2020” 
stratégia fényében kéri a tagállamokat, 
hogy csökkentsék a kis- és 
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középvállalkozásokra nehezedő 
bürokratikus terheket, és növeljék az 
alapokhoz való hozzáférésüket; kiemeli a 
kkv-k mint innovatív szereplők 
jelentőségét a gazdaság szempontjából, és 
hangsúlyozza, hogy „fel kell ébreszteni az 
alvó újítókat”, ami a kkv-k bátorítását 
jelenti az innovációs projektekben való 
részvételre és saját lehetőségeik 
tudatosabb kihasználására;

Or. en

Módosítás 27

Oriol Junqueras Vies a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. kéri a Bizottságot, hogy a regionális 
projekteket támogató uniós alapokat tegye 
hozzáférhetőbbé a kkv-k számára, 
gondoskodjon a kifejezetten kkv-k 
számára biztosított programokra 
elkülönített költségvetés növeléséről, 
támogassa a kkv-k felvevőképességét az 
újítások tekintetében és egyszerűsítse a 
hivatalos eljárásokat;

Or. en

Módosítás 28
Lena Ek

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza a versenyképes erdészeti 
ágazat jelentőségét a regionális 
fejlesztésben, kiváltképpen a vidéki 
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területeken, ahol nagyban hozzájárul a 
gazdasági növekedéshez, a 
munkahelyteremtéshez és a jóléthez;

Or. en

Módosítás 29
Andrzej Grzyb

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza a helyi és regionális 
hatóságok szerepét a kohéziós politika 
megvalósításában, különös figyelemmel 
egyrészt az „EU 2020” stratégia által 
rájuk ruházott feladatokra a 
foglalkoztatás és a fejlődés helyreállítása 
terén a kkv-k vonatkozásában, másrészt 
rátermettségükre a helyi problémák és 
szükségletek azonosítása tekintetében;
kéri ezért az együttműködés elmélyítését a 
helyi és regionális hatóságokkal a 
kohéziós politika végrehajtásában, 
valamint a Régiók Bizottsága „A kohéziós 
politika hozzájárulása az Európa 2020 
stratégiához” című véleményének 
figyelembevételét a 2013 utáni időszakra 
vonatkozó pénzügyi keret kialakítása 
során;

Or. en

Módosítás 30

Oriol Junqueras Vies a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4b. üdvözli ezzel összefüggésben a jelenleg 
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folyó olyan kezdeményezéseket, mint 
például a JASPERS (projektfejlesztés), a 
JEREMIE (részvények, kölcsönök vagy 
garanciák) és a JASMINE (mikrohitel-
eszközök), és nyomatékosan kéri a 
Bizottságot, hogy tegyen további lépéseket 
a kkv-k részvételét megkönnyítő eljárás 
további egyszerűsítése és ésszerűsítése 
érdekében, valamint azonosítson 
kiegészítő uniós finanszírozási eszközöket;

Or. en

Módosítás 31

Oriol Junqueras Vies a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4c. úgy véli, hogy a regionális programok 
és projektek révén kiaknázható 
lehetőségek gyorsabb azonosítása 
érdekében javítani kell a helyi 
együttműködést a kis- és 
középvállalkozások, az üzleti hálózatok, a 
kutatóintézetek, az érdekcsoportok és a 
regionális hatóságok között, támogatva az 
alkalmazott kutatás és innováció 
fejlesztését, valamint a szakértelmet 
igénylő munkahelyek teremtését;

Or. en

Módosítás 32
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az információs és 5. hangsúlyozza, hogy az információs és 
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kommunikációs technológiák (IKT) fontos 
szerepet töltenek be az 
energiahatékonyság, valamint az EU 
társadalmi, gazdasági és területi 
kohéziójának előmozdításában;

kommunikációs technológiák (IKT) fontos 
szerepet töltenek be az 
energiahatékonyság, valamint az EU 
társadalmi, gazdasági és területi 
kohéziójának előmozdításában; nem tartja 
kielégítőnek a kohéziós politika 3,7%-os 
részarányát az EU összkiadásaiban, és 
kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
fokozzák a beruházást az információs és 
kommunikációs technológia terén; 

Or. ro

Módosítás 33
Adam Gierek

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az információs és 
kommunikációs technológiák (IKT) fontos
szerepet töltenek be az 
energiahatékonyság, valamint az EU
társadalmi, gazdasági és területi 
kohéziójának előmozdításában;

5. hangsúlyozza az oktatás és a 
tudományos kutatás fontos szerepét az
innováció megerősítésében (különösen az 
IKT-k terén) és az energiahatékonyság
előmozdításában, valamint a kohéziós 
politikával és az EU fenntartható
gazdasági fejlődésével kapcsolatban;

Or. pl

Módosítás 34
Adam Gierek

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a figyelmet a tagállamok 
nehézségeire a kommunális hulladék 
újrahasznosításáról és a 
hulladékgazdálkodásról szóló uniós 
irányelvek végrehajtása tekintetében, 
valamint arra, hogy az anyagok és 
energiák újrahasznosítása források és új 
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munkahelyek teremtésének kiegészítő 
eszköze lehet, különösen regionális és 
szubregionális szinten;

Or. pl


