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Módosítás 1
Anni Podimata

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli az európai szemeszter
folyamatát, amelynek célja a gazdasági
kormányzás erősítése; úgy véli, hogy az 
Európa 2020 stratégia sikeres 
végrehajtásához lényeges, összehangolt és 
megfelelő pénzügyi 
kötelezettségvállalásokra van szükség a 
stratégia elsődleges céljainak mind uniós, 
mind tagállami szinten való elérése 
érdekében, valamint hogy az ezzel 
kapcsolatos uniós költségvetési 
előirányzatok bármiféle csökkentése 
aláásná a célok elérését;

1. véleménye szerint az európai szemeszter
folyamatának a gazdasági és adóügyi 
koordináció fokozásának erős eszközévé 
kellene válnia, amelyet nem lenne szabad 
a tagállamok adóprogramjainak 
ellenőrzésére korlátozni, hanem értékelnie 
kellene a nemzeti költségvetéseknek az 
Európa 2020 stratégia 
kötelezettségvállalásaihoz és 
célkitűzéseihez való igazodását is; úgy 
véli, hogy az Európa 2020 stratégia sikeres 
végrehajtásához lényeges, összehangolt és 
megfelelő pénzügyi 
kötelezettségvállalásokra van szükség a 
stratégia elsődleges céljainak mind uniós, 
mind tagállami szinten való elérése 
érdekében, valamint hogy az ezzel 
kapcsolatos uniós költségvetési 
előirányzatok bármiféle csökkentése 
aláásná a célok elérését;

Or. en

Módosítás 2
Fiona Hall, Lena Ek

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli az európai szemeszter 
folyamatát, amelynek célja a gazdasági 
kormányzás erősítése; úgy véli, hogy az 
Európa 2020 stratégia sikeres 
végrehajtásához lényeges, összehangolt és 
megfelelő pénzügyi 

1. üdvözli az európai szemeszter 
folyamatát, amelynek célja a gazdasági 
kormányzás erősítése; úgy véli, hogy az 
Európa 2020 stratégia sikeres 
végrehajtásához lényeges, összehangolt, 
átlátható és megfelelő pénzügyi 
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kötelezettségvállalásokra van szükség a 
stratégia elsődleges céljainak mind uniós, 
mind tagállami szinten való elérése 
érdekében, valamint hogy az ezzel 
kapcsolatos uniós költségvetési 
előirányzatok bármiféle csökkentése 
aláásná a célok elérését;

kötelezettségvállalásokra van szükség a 
stratégia elsődleges céljainak mind uniós, 
mind tagállami szinten való elérése 
érdekében, valamint hogy az ezzel 
kapcsolatos uniós költségvetési 
előirányzatok bármiféle csökkentése 
aláásná a célok elérését;

Or. en

Módosítás 3
Edit Herczog

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. rámutat, hogy a nagy sebességű 
internet gyorsabb térnyerése és az 
egységes digitális piac előnyeinek 
háztartások és cégek általi, az Európa 
2020 stratégia digitális menetrenddel 
foglalkozó kiemelt kezdeményezésével 
összhangban történő kihasználása 
érdekében jobb nemzeti, regionális és 
helyi szintű tervezés révén jobban össze 
kellene hangolni a szélessávú 
infrastruktúrával kapcsolatos 
beruházásokat és infrastrukturális 
programokat, és az EU-nak szorosabb 
kapcsolatot kellene ápolnia a régiókkal, 
hogy segítse őket az e célra nyújtott 
strukturális és vidékfejlesztési 
támogatások felhasználásában;

Or. en

Módosítás 4
Algirdas Saudargas

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1a. üdvözli a 2012. évi költségvetés-
tervezetnek az Európa 2020 stratégiával 
összhangban lévő bizotttsági célkitűzéseit; 
sajnálatát fejezi ki azonban amiatt, hogy 
néhány elismert uniós prioritás 
alulfinanszírozott, különösen az 
energiapolitika;

Or. en

Módosítás 5
Fiona Hall, Lena Ek

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. mélységesen aggódik amiatt, hogy az 
uniós költségvetés politikai prioritásai és a 
tényleges keretösszegek nem illeszkednek 
egymáshoz, különösen az energiapolitika 
terén, amely az uniós költségvetésnek 
mindössze 0,5%-át teszi ki;

Or. en

Módosítás 6
Edit Herczog

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. kiemeli a kockázatmegosztási pénzügyi 
mechanizmus jelentőségét a hetedik 
keretprogramban és a vállalkozási és 
innovációs program jelentőségét a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogramban, mivel ezek szolgálnak 
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az uniós költségvetési forrásokat és az 
EBB pénzügyi forrásait összefogó 
innovatív európai pénzügyi eszközök 
modelljeként, melyek célja a 
vállalkozásfejlesztés támogatása és az 
Európa 2020 stratégia Innovatív Unió 
kiemelt kezdeményezése céljainak elérése; 
felszólítja a Bizottságot, hogy a kutatás, az 
innováció és az energia területén erősítse 
meg ezeket az eszközöket,

Or. en

Módosítás 7
Algirdas Saudargas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy a kutatás, fejlesztés és 
innováció feltételeinek javítása, különös 
tekintettel a fenntartható energiával 
kapcsolatos elsődleges célokra, az 
energiatárolási technológiákra, a 
forráshatékonyságra és a zöld 
technológiákra, alapvető fontosságú az 
Európa 2020 stratégia céljainak 
eléréséhez; nemcsak a költségvetés 
növelését kéri, hanem több 
fenntarthatósági kritérium bevezetését az 
EU kutatási, fejlesztési és innovációs
programjaiba;

2. emlékeztet, hogy a kutatásba, 
fejlesztésbe és innovációba történő 
beruházás az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósításához 
szükséges hosszú távú befektetés; ebben 
az összefüggésben rámutat, hogy javítani 
kell a kutatás, fejlesztés és innováció
feltételeit; véleménye szerint az uniós 
kiadásokat olyan, a gazdasági növekedést
és a versenyképességet serkentő 
területekre kell összpontosítani, mint az 
innováció, a kutatás és a fejlesztés; 
meggyőződése, hogy a virágzó kutatás, 
innováció és fejlesztés ugyanakkor segít 
orvosolni napjaink fő társadalmi 
kihívásait; üdvözli a Bizottság azon 
javaslatát, hogy növeljék az uniós kutatási, 
fejlesztési és innovációs programok 
költségvetését; hangsúlyozza, hogy alapos 
vizsgálat szükséges, mielőtt 
fenntarthatósági kritériumokat vezetnének 
be a projektek kiválasztási eljárásainál;

Or. en
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Módosítás 8
Edit Herczog

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy a kutatás, fejlesztés és 
innováció feltételeinek javítása, különös 
tekintettel a fenntartható energiával 
kapcsolatos elsődleges célokra, az 
energiatárolási technológiákra, a 
forráshatékonyságra és a zöld 
technológiákra, alapvető fontosságú az 
Európa 2020 stratégia céljainak eléréséhez; 
nemcsak a költségvetés növelését kéri, 
hanem több fenntarthatósági kritérium 
bevezetését az EU kutatási, fejlesztési és 
innovációs programjaiba;

2. rámutat, hogy a kutatás, fejlesztés és 
innováció feltételeinek javítása, különös 
tekintettel a fenntartható energiával 
kapcsolatos elsődleges célokra, az 
energiatárolási technológiákra, a 
forráshatékonyságra és a zöld 
technológiákra, alapvető fontosságú az 
Európa 2020 stratégia céljainak eléréséhez; 
nemcsak a költségvetés növelését kéri, 
hanem több fenntarthatósági kritérium 
bevezetését az EU kutatási, fejlesztési és 
innovációs programjaiba; hangsúlyozza, 
hogy bár a 2007–2013-as időszakban a 
pénzügyi programozás az eredeti kerethez 
képest jelentős emelést tervez az 
energiaügyi TEN program tekintetében, a 
22 millió eurósra tervezett összeg még 
mindig igen korlátozott a kihívásokhoz és 
a közlekedési TEN programhoz képest;

Or. en

Módosítás 9
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy a kutatás, fejlesztés és 
innováció feltételeinek javítása, különös 
tekintettel a fenntartható energiával 
kapcsolatos elsődleges célokra, az 
energiatárolási technológiákra, a 
forráshatékonyságra és a zöld 

2. rámutat, hogy a kutatás, fejlesztés és 
innováció feltételeinek javítása, különös 
tekintettel a fenntartható energiával 
kapcsolatos elsődleges célokra, az 
energiatárolási technológiákra, a 
forráshatékonyságra és a zöld 
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technológiákra, alapvető fontosságú az 
Európa 2020 stratégia céljainak eléréséhez;
nemcsak a költségvetés növelését kéri, 
hanem több fenntarthatósági kritérium 
bevezetését az EU kutatási, fejlesztési és 
innovációs programjaiba;

technológiákra, alapvető fontosságú az 
Európa 2020 stratégia céljainak eléréséhez;
nemcsak a költségvetés növelését kéri, 
hanem több fenntarthatósági kritérium 
bevezetését az EU kutatási, fejlesztési és 
innovációs programjaiba, összhangban az 
EU energetikai és éghajlatváltozási 
célkitűzéseivel és a fosszilis tüzelőanyagok 
és elavult technológiák támogatásának 
ennek megfelelő megszüntetése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 10
Fiona Hall, Lena Ek

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy a kutatás, fejlesztés és 
innováció feltételeinek javítása, különös 
tekintettel a fenntartható energiával 
kapcsolatos elsődleges célokra, az
energiatárolási technológiákra, a 
forráshatékonyságra és a zöld 
technológiákra, alapvető fontosságú az 
Európa 2020 stratégia céljainak eléréséhez;
nemcsak a költségvetés növelését kéri, 
hanem több fenntarthatósági kritérium 
bevezetését az EU kutatási, fejlesztési és 
innovációs programjaiba;

2. rámutat, hogy a kutatás, fejlesztés és 
innováció feltételeinek javítása, különös 
tekintettel a fenntartható energiával 
kapcsolatos elsődleges célokra, az
energiahatékonysági és -tárolási
technológiákra, a forráshatékonyságra és a 
zöld technológiákra, alapvető fontosságú 
az Európa 2020 stratégia céljainak 
eléréséhez; nemcsak költségvetési 
átcsoportosításokat kér, hanem több 
fenntarthatósági kritérium bevezetését az 
EU kutatási, fejlesztési és innovációs 
programjaiba; különösen az európai 
stratégiai energiatechnológiai terv 
végrehajtását, amint arra az Európai 
Tanács 2011. február 4-i következtetései 
felszólítottak;

Or. en

Módosítás 11
Lena Kolarska-Bobińska
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy a kutatás, fejlesztés és 
innováció feltételeinek javítása, különös 
tekintettel a fenntartható energiával 
kapcsolatos elsődleges célokra, az 
energiatárolási technológiákra, a 
forráshatékonyságra és a zöld 
technológiákra, alapvető fontosságú az 
Európa 2020 stratégia céljainak eléréséhez;
nemcsak a költségvetés növelését kéri, 
hanem több fenntarthatósági kritérium 
bevezetését az EU kutatási, fejlesztési és 
innovációs programjaiba;

2. rámutat, hogy a kutatás, fejlesztés és 
innováció feltételeinek javítása, különös 
tekintettel a fenntartható energiával 
kapcsolatos elsődleges célokra, az 
energiatárolási technológiákra és a 
forráshatékonyságra, alapvető fontosságú 
az Európa 2020 stratégia céljainak 
eléréséhez; nemcsak a költségvetés 
növelését kéri, hanem azt is, hogy az EU 
kutatási, fejlesztési és innovációs
programjaiban szenteljenek nagyobb 
figyelmet a fenntartható energiának;

Or. en

Módosítás 12
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy a kutatás, fejlesztés és 
innováció feltételeinek javítása, különös 
tekintettel a fenntartható energiával 
kapcsolatos elsődleges célokra, az 
energiatárolási technológiákra, a 
forráshatékonyságra és a zöld 
technológiákra, alapvető fontosságú az 
Európa 2020 stratégia céljainak eléréséhez;
nemcsak a költségvetés növelését kéri, 
hanem több fenntarthatósági kritérium 
bevezetését az EU kutatási, fejlesztési és 
innovációs programjaiba;

2. rámutat, hogy a kutatás, fejlesztés és 
innováció feltételeinek javítása, különös 
tekintettel a megújuló és fenntartható 
energiával kapcsolatos elsődleges célokra, 
az energiatárolási technológiákra, a 
forráshatékonyságra és a zöld 
technológiákra, alapvető fontosságú az 
Európa 2020 stratégia céljainak eléréséhez;
nemcsak a költségvetés növelését kéri, 
hanem több fenntarthatósági kritérium 
bevezetését az EU kutatási, fejlesztési és 
innovációs programjaiba;

Or. lt
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Módosítás 13
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy 
az EU és a tagállamok nem tettek eleget 
az épületek és a közlekedési ágazat szén-
dioxid-kibocsátásának csökkentését vagy 
energiahatékonyságának növelését célzó 
intézkedések érdekében; felhívja a 
Bizottságot, hogy a tagállamokkal 
együttműködve hozzon intézkedéseket az 
épületek, továbbá a városi központi fűtési 
és hűtési hálózatok 
energiahatékonyságának javítása 
érdekében, ezenkívül – hivatkozva a 
többéves pénzügyi keret felülvizsgálatára 
is – kéri, hogy 2012-ben biztosítson erre 
több forrást;  

Or. ro

Módosítás 14
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. mélységesen sajnálja, hogy az 
energiapolitika terén javasolt 2012. évi 
költségvetési keretösszegek valójában 
csökkennek, és hogy a fenntartható 
energiával kapcsolatos elsődleges célok 
támogatása a kutatási, fejlesztési és 
innovációs programoknak csak nagyon 
kis hányadát teszi ki (a hetedik 
keretprogram együttműködési részének 
legkisebb a részesedése az összes többi 
politikai területhez képest);
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Or. en

Módosítás 15
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a közlekedési 
ágazatban történő szennyezőanyag-
kibocsátások csökkentése érdekében 
sorolja előre az egész Európára kiterjedő 
intelligens elektromos hálózat 
kifejlesztésébe történő beruházást; ezt a 
hálózatot helyi és regionális szinten, 
megújuló forrásokból termelt energiából 
lehetne táplálni és hozzájárulhatna az 
elektromos járművek használatához 
szükséges infrastruktúra kifejlesztéséhez;

Or. ro

Módosítás 16
Fiona Hall, Lena Ek

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. sajnálatát fejezi ki az arra irányuló 
javaslat miatt, hogy a hetedik 
keretprogramból forrásokat 
csoportosítsanak át az ITER projekthez; 
emlékeztet arra, hogy elengedhetetlen, 
hogy az ITER-hez hasonló hosszú távú 
tervek helyett az előre látható jövőben,
vagy máris rendelkezésre álló 
technológiákra összpontosítsunk az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 
teljesítése érdekében;
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Or. en

Módosítás 17
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kiemeli a fiatal vállalkozókat célzó 
Erasmus program jelentőségét és felhívja 
a Bizottságot, hogy biztosítsa 2012-ben 
annak megfelelő szintű finanszírozását a 
kedvezményezettek számának 
megduplázása céljából; 

Or. ro

Módosítás 18
Algirdas Saudargas

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
2012. évi költségvetés-tervezet közvetlenül 
a már létező költségvetési sorból nem 
tervez keretösszeget a SET-terv 
technológiáira;

Or. en

Módosítás 19
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3b. felhívja a Bizottságot, hogy a 
tagállamokkal együttműködve biztosítsa a 
digitális menetrend azon célkitûzésének 
teljesítéséhez hozzájáruló projektek 
finanszírozását, hogy 2013-ra valósuljon 
meg a 100%-os szélessávú lefedettség;

Or. ro

Módosítás 20
Fiona Hall

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. sajnálja, hogy a költségvetés-tervezet a 
transzeurópai energiahálózatok már így is 
alacsony finanszírozásának 12,5%-os 
csökkentését javasolja, és további 
forrásokat kér e fontos uniós program 
számára;

Or. en

Módosítás 21
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. felhívja a Bizottságot, hogy 2012-ben 
biztosítson megfelelő szintű finanszírozást 
az egyedi GNSS-szolgáltatásokhoz és 
alkalmazásokhoz kapcsolódó alkalmazott 
kutatás és fejlesztés számára; 

Or. ro
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Módosítás 22
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kéri az európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomag további végrehajtását a 
kkv-kkal kapcsolatos szakpolitikai 
intézkedések indításával, beleértve a külön 
programokhoz és innovatív pénzügyi 
mechanizmusokhoz való hozzáférés 
javítását és azok kidolgozását célzó 
intézkedéseket; kéri a versenyképességi és 
innovációs keretprogram – a kkv-kkal 
kapcsolatos kiemelt program –
megújítását;

4. kéri az európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomag további végrehajtását a 
kkv-kkal kapcsolatos szakpolitikai 
intézkedések indításával, beleértve a külön 
programokhoz és innovatív pénzügyi 
mechanizmusokhoz való hozzáférés 
javítását és azok kidolgozását célzó 
intézkedéseket; kéri, hogy a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogram – a kkv-kkal kapcsolatos 
kiemelt program – egyedi programjait 
jelentősen újítsák meg és teljes mértékben 
támogassák a végrehajtásáért felelős 
végrehajtó ügynökséget (EACI);

Or. en

Módosítás 23
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kéri az európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomag további végrehajtását a 
kkv-kkal kapcsolatos szakpolitikai 
intézkedések indításával, beleértve a külön 
programokhoz és innovatív pénzügyi 
mechanizmusokhoz való hozzáférés
javítását és azok kidolgozását célzó 
intézkedéseket; kéri a versenyképességi és 
innovációs keretprogram – a kkv-kkal 
kapcsolatos kiemelt program – megújítását;

4. kéri az európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomag maradéktalan
végrehajtását a kkv-kkal kapcsolatos 
szakpolitikai intézkedések indításával, 
beleértve a kkv-k finanszírozáshoz való 
hozzáférésének javítását, közbeszerzési 
szerződésekben való részvételük növelését 
és külön programokhoz és innovatív
pénzügyi mechanizmusokhoz való
hozzáférésük javítását és azok 
kidolgozását célzó intézkedéseket; kéri a 
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versenyképességi és innovációs 
keretprogram – a kkv-kkal kapcsolatos 
kiemelt program – megújítását;

Or. lt

Módosítás 24
Anni Podimata

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. támogatja az ötletet, hogy a 2020-as 
menetrend, a tervezett új uniós stratégiák, 
például az energiainfrastruktúra 
fejlesztésére vonatkozó új stratégia és más 
nagyszabású projektek keretében Európa 
jelentős infrastrukturális szükségleteinek 
és strukturális projektjeinek 
finanszírozására projektkötvényeket 
bocsássanak ki; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy biztosítsák az európai 
projektkötvények mechanizmusának 
mielőbbi, még 2014 előtti megvalósítását, 
mivel ez a Bizottság megfelelő 
konzultációs dokumentumában említett 
céldátum;

Or. en

Módosítás 25
Edit Herczog

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. véleménye szerint az európai energia-
infrastruktúrába történő beruházások 
szolgálják legjobban az Európa 2020 
stratégia forráshatékony Európa kiemelt 



PE464.736v02-00 16/23 AM\867185HU.doc

HU

kezdeményezésének célkitűzéseit és azt, 
hogy a SET-terv az EU energia- és 
éghajlatváltozási politikájának 
technológiai támpillére legyen; sürgeti 
ezért, hogy az ilyen innovatív és 
fenntartható energetikai technológiák 
fejlesztésének hosszú távú finanszírozását 
haladéktalanul hajtsák végre;

Or. en

Módosítás 26
Anni Podimata

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a fenntartható 
energiapolitika, az energiahatékonyság és a 
forráshatékonysági politika terén 
egyértelmű célok kitűzése költséghatékony 
előnyökkel járhat az európai gazdaság 
egésze számára; uniós, illetve tagállami 
állami és magánforrások biztosítását kéri 
az ezen elsődleges fontosságú ágazatokba 
történő befektetésekhez;

5. úgy véli, hogy a fenntartható 
energiapolitika, az energiahatékonyság és a 
forráshatékonysági politika terén 
egyértelmű célok kitűzése költséghatékony 
előnyökkel járhat az európai gazdaság 
egésze számára; uniós, illetve tagállami 
állami és magánforrások biztosítását kéri 
az ezen elsődleges fontosságú ágazatokba 
történő befektetésekhez; e tekintetben 
üdvözli az energiaadó-irányelv 
felülvizsgálatát, amely további jelentős 
bevételt biztosíthat és erősen ösztönözheti 
a megújuló energiaforrások irányába 
történő elmozdulást;

Or. en

Módosítás 27
Algirdas Saudargas

Véleménytervezet
5 bekezdés



AM\867185HU.doc 17/23 PE464.736v02-00

HU

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a fenntartható 
energiapolitika, az energiahatékonyság és a 
forráshatékonysági politika terén 
egyértelmű célok kitűzése költséghatékony 
előnyökkel járhat az európai gazdaság 
egésze számára; uniós, illetve tagállami 
állami és magánforrások biztosítását kéri 
az ezen elsődleges fontosságú ágazatokba 
történő befektetésekhez;

5. úgy véli, hogy a fenntartható 
energiapolitika, az energiahatékonyság és a 
forráshatékonysági politika terén 
egyértelmű célok kitűzése és a megfelelő 
szintű finanszírozás költséghatékony 
előnyökkel járhat az európai gazdaság 
egésze számára; uniós, illetve tagállami 
állami és magánforrások biztosítását kéri 
az ezen elsődleges fontosságú ágazatokba 
történő befektetésekhez;

Or. en

Módosítás 28
Fiona Hall, Lena Ek

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a fenntartható 
energiapolitika, az energiahatékonyság és a 
forráshatékonysági politika terén 
egyértelmű célok kitűzése költséghatékony 
előnyökkel járhat az európai gazdaság 
egésze számára; uniós, illetve tagállami 
állami és magánforrások biztosítását kéri 
az ezen elsődleges fontosságú ágazatokba 
történő befektetésekhez;

5. úgy véli, hogy a fenntartható 
energiapolitika, az energiahatékonyság és a 
forráshatékonysági politika terén 
egyértelmű és ambiciózus célok kitűzése 
költséghatékony előnyökkel járhat az 
európai gazdaság egésze számára; uniós, 
illetve tagállami állami és magánforrások 
biztosítását kéri az ezen elsődleges 
fontosságú ágazatokba történő 
befektetésekhez;

Or. en

Módosítás 29
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5a. az energiapiacok integritásáról és 
átláthatóságáról szóló rendelet elfogadása 
fényében üdvözli az Európai 
Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynöksége (ACER) költségvetésének 
javasolt megerősítését és általában véve 
növekvő felelősségi körét; nem támogatja 
azonban azt, hogy ez a növekedés a TEN-
E és az Intelligens energia – Európa 
program forrásainak átcsoportosításával 
történjen, és felszólít arra, hogy 
szenteljenek nagyobb költségvetési keretet 
az EU energetikai infrastruktúra-
hálózatai és technológiája – különösen az 
intelligens hálózatok és egy európai 
szuperhálózat – fejlesztésének;

Or. en

Módosítás 30
Edit Herczog

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. emlékeztet, hogy a pénzügyi 
programozásban az EURATOM 
vonatkozásában a 2012-es évre tervezett 
számok igencsak indikatívak; ennélfogva 
hangsúlyozza, hogy a nukleáris biztonsági 
és üzembiztonsági projektekre elkülönített 
összegeket úgy kell megállapítani, hogy 
azok fedezzék valamennyi uniós nukleáris 
létesítmény stressztesztjének költségeit;

Or. en

Módosítás 31
Algirdas Saudargas



AM\867185HU.doc 19/23 PE464.736v02-00

HU

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. emlékeztet az integrált uniós energia-
infrastruktúra jelentőségére az 
energiabiztonság és a közös uniós 
energiapiac szempontjából; hangsúlyozza, 
hogy a TEN-E programra szánt, már így 
is kevés forrást nem csökkenteni, hanem 
inkább növelni kell a költségvetés-
tervezetben;

Or. en

Módosítás 32
Edit Herczog

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a nagyszabású
projektekhez megfelelő irányítást, pontos 
tervezést, hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodást, az uniós részvétel 
egyértelmű korlátozását és külön 
költségvetési sort kell biztosítani bármely 
további finanszírozás elkülönítése előtt; 
hangsúlyozza, hogy az ilyen projektekhez 
nyújtott uniós támogatás nem származhat 
egyéb uniós kutatási és fejlesztési 
programokból átcsoportosított 
pénzeszközökből, és hogy minden 
esetlegesen felmerülő további költséget a 
tagállamoknak vagy magánbefektetőknek 
kell fedezniük; a Galileóval kapcsolatban 
rámutat, hogy a kormányzati ellenőrzésű 
szolgáltatás és a kereskedelmi szolgáltatás 
felhasználóinak hozzá kell járulniuk a 
költségekhez.

6. hangsúlyozza, hogy a sürgősségi 
megoldások veszélyeztetik a stratégiai,
nagyszabású uniós projektek sikerét és 
hozzáadott értékét és aláássák az őket 
előrevivő politikai lendületet; ehelyett 
hosszú távú költségvetési megoldásokat 
kell találni olyan fenntartható 
finanszírozási megoldásokkal együtt,
melyek nem csökkentik más területeken a 
kutatásra elkülönített forrásokat, és
amelyek e programok technikai 
igényeinek megfelelő uniós szintű 
finanszírozást nyújtanak az 
életképességüket biztosító ütemtervvel;

Or. en
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Módosítás 33
Algirdas Saudargas

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a nagyszabású 
projektekhez megfelelő irányítást, pontos 
tervezést, hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodást, az uniós részvétel 
egyértelmű korlátozását és külön 
költségvetési sort kell biztosítani bármely 
további finanszírozás elkülönítése előtt;
hangsúlyozza, hogy az ilyen projektekhez 
nyújtott uniós támogatás nem származhat 
egyéb uniós kutatási és fejlesztési 
programokból átcsoportosított 
pénzeszközökből, és hogy minden 
esetlegesen felmerülő további költséget a 
tagállamoknak vagy magánbefektetőknek
kell fedezniük; a Galileóval kapcsolatban 
rámutat, hogy a kormányzati ellenőrzésű 
szolgáltatás és a kereskedelmi szolgáltatás 
felhasználóinak hozzá kell járulniuk a 
költségekhez.

6. hangsúlyozza, hogy a nagyszabású 
projektekhez megfelelő irányítást, pontos 
tervezést, hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodást, az uniós részvétel 
egyértelmű korlátozását kell biztosítani 
bármely további finanszírozás elkülönítése 
előtt; hangsúlyozza, hogy az ilyen 
projektekhez nyújtott uniós támogatás nem 
származhat egyéb uniós kutatási és 
fejlesztési programokból átcsoportosított 
pénzeszközökből, és hogy minden 
esetlegesen felmerülő további költséget
részletesen indokolni kell;

Or. en

Módosítás 34
Norbert Glante

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a nagyszabású 
projektekhez megfelelő irányítást, pontos 
tervezést, hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodást, az uniós részvétel 
egyértelmű korlátozását és külön 
költségvetési sort kell biztosítani bármely 

6. hangsúlyozza, hogy a nagyszabású 
projektekhez megfelelő irányítást, pontos 
tervezést, hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodást, az uniós részvétel 
egyértelmű korlátozását és külön 
költségvetési sort kell biztosítani bármely 
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további finanszírozás elkülönítése előtt;
hangsúlyozza, hogy az ilyen projektekhez 
nyújtott uniós támogatás nem származhat 
egyéb uniós kutatási és fejlesztési 
programokból átcsoportosított 
pénzeszközökből, és hogy minden 
esetlegesen felmerülő további költséget a 
tagállamoknak vagy magánbefektetőknek 
kell fedezniük; a Galileóval kapcsolatban
rámutat, hogy a kormányzati ellenőrzésű 
szolgáltatás és a kereskedelmi szolgáltatás
felhasználóinak hozzá kell járulniuk a 
költségekhez.

további finanszírozás elkülönítése előtt;
hangsúlyozza, hogy az ilyen projektekhez 
nyújtott uniós támogatás nem származhat 
egyéb uniós kutatási és fejlesztési 
programokból átcsoportosított 
pénzeszközökből, és hogy minden 
esetlegesen felmerülő további költséget a 
tagállamoknak vagy magánbefektetőknek 
kell fedezniük; a Galileóval kapcsolatban
felhívja a Bizottságot annak elemzésére, 
hogy a kormányzati ellenőrzésű 
szolgáltatás és a kereskedelmi szolgáltatás
jövőbeli bevételei milyen mértékben 
járulhatnak hozzá a költségekhez

Or. de

Módosítás 35
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a nagyszabású 
projektekhez megfelelő irányítást, pontos 
tervezést, hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodást, az uniós részvétel 
egyértelmű korlátozását és külön 
költségvetési sort kell biztosítani bármely 
további finanszírozás elkülönítése előtt;
hangsúlyozza, hogy az ilyen projektekhez 
nyújtott uniós támogatás nem származhat 
egyéb uniós kutatási és fejlesztési 
programokból átcsoportosított 
pénzeszközökből, és hogy minden 
esetlegesen felmerülő további költséget a 
tagállamoknak vagy magánbefektetőknek 
kell fedezniük; a Galileóval kapcsolatban 
rámutat, hogy a kormányzati ellenőrzésű 
szolgáltatás és a kereskedelmi szolgáltatás 
felhasználóinak hozzá kell járulniuk a 
költségekhez.

6. hangsúlyozza, hogy a nagyszabású 
projektekhez megfelelő irányítást, pontos 
tervezést, hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodást, az uniós részvétel 
egyértelmű korlátozását és külön 
költségvetési sort kell biztosítani bármely 
további finanszírozás elkülönítése előtt;
hangsúlyozza, hogy az ilyen projektekhez 
nyújtott uniós támogatás nem származhat 
egyéb uniós kutatási és fejlesztési 
programokból átcsoportosított 
pénzeszközökből, így elutasítja a Bizottság 
azon javaslatát, hogy a hetedik 
keretprogram számára elkülönített 
költségvetést átcsoportosítsák az ITER 
projekthez; véleménye szerint a 
nagyszabású projektek kapcsán minden 
esetlegesen felmerülő további költséget a 
tagállamoknak vagy magánbefektetőknek 
kell fedezniük; a Galileóval kapcsolatban 
rámutat, hogy a kormányzati ellenőrzésű 
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szolgáltatás és a kereskedelmi szolgáltatás 
felhasználóinak hozzá kell járulniuk a 
költségekhez;

Or. en

Módosítás 36
Edit Herczog

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy a Galileo és a 
GMES program az Európa 2020 stratégia 
iparral foglalkozó kiemelt 
kezdeményezésének szerves része, mivel a 
tervek szerint ezek a programok röpítenék 
az EU-t a műholdas navigáció innovatív 
kiaknázási módjai fejlesztésének 
élvonalába, ezáltal tudást létrehozva és 
felvirágoztatva downstream gazdasági 
tevékenységeket is; ennélfogva 
hangsúlyozza, hogy megfelelő pénzügyi 
intézkedéseket kell hozni a Galileo teljes 
működési kapacitása elérésének 
megkönnyítéséhez és a GNSS-alapú 
termékek és szolgáltatások fejlesztéséhez;

Or. en

Módosítás 37
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. kéri az Euratom keretprogram 
költségvetésének a jelenlegi 2007–2013-as 
többéves pénzügyi keretben elfogadott 
szintre történő korlátozását, és hogy 
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hatályát a nukleáris létesítmények 
leszerelésének támogatására korlátozzák;

Or. en

Módosítás 38
Edit Herczog

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. ellenzi a hetedik keretprogramból az 
ITER program javára tervezett 
átcsoportosítást; javasolja, hogy a 2012-es 
évben a projekthez hiányzó 1,3 milliárd 
euróból rá eső 750 millió eurós részt a 
fennmaradó tartalékokból finanszírozzák, 
ne a hetedik keretprogramból;

Or. en


