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Módosítás 1
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottságnak az Unió legkülső 
régióira vonatkozó megújított stratégiáját, 
amely a legkülső régiók teljesítményével 
foglalkozik az Európa 2020 céljainak –
nevezetesen az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedés – keretében; 
hangsúlyozza egy olyan 
szomszédságpolitika kialakításának 
előnyeit, amely a megfelelően integrált 
regionális piacok kialakítását helyezi 
középpontba; megállapítja, hogy az 
Európa 2020 stratégia végrehajtását a 
legkülső régiók sajátos helyzetéhez kell 
igazítani;

1. javasolja, hogy a Szerződés 349. 
cikkében foglaltaknak megfelelően, 
célirányos intézkedések elfogadásával 
igazítsák a kohéziós politikát a legkülső 
régiók igényeihez; támogatja az Európai 
Uniónak a legkülső régiókat célzó 
stratégiáját, ugyanakkor erőteljesen 
bírálja a legkülső régióknak szánt 
finanszírozásnak a Bizottság által javasolt 
csökkentését, amely több mint 40%-os 
visszaesést jelent; felszólítja a Bizottságot, 
hogy tegyen javaslatot állandó, megfelelő 
finanszírozással ellátott intézkedéseket, 
amelyek képesek alkalmazkodni az egyes 
legkülső régiók igényeihez, és segítenek 
abban, hogy megbirkózzanak az őket sújtó 
állandó nehézségekkel;

Or. pt

Módosítás 2
Lambert van Nistelrooij
Rosa Estaràs Ferragut
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. a stratégiák intelligens szakosítására 
és a legkülső régiókban megvalósuló 
hosszú távú befektetésekre szólít fel az EU 
2020 stratégia és a kohéziós finanszírozás
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keretében, és kéri a kiemelt projektekben 
való aktív részvétel biztosítását;

Or. en

Módosítás 3
Cristina Gutiérrez-Cortines

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a hangsúlyozza, hogy ezekben a 
strukturális nehézségekkel küzdő 
régiókban elemezni kell a növekedési 
tényezőket, és meg kell határozni mind a 
versenyképességüket javítani képes, mind 
pedig a függőségük enyhítésére irányuló
stratégiákat; úgy véli, hogy a stratégiai 
projektek meghatározásához 
elengedhetetlenül szükséges a projektek 
társadalmi és gazdasági hatásainak 
meghatározására irányuló mélyreható 
előzetes vizsgálat és utólagos értékelés; 
támogatja továbbá a különböző regionális 
és helyi szereplők, valamint a civil 
társadalom vizsgálatokba történő 
bevonását, mivel ők ismerik igazán az 
adott területek erősségeit és gyengeségeit;

Or. es

Módosítás 4
Cristina Gutiérrez-Cortines

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. úgy véli, hogy mivel a legkülső régiók
egyik leggyengébb pontja az erőforrás-
gazdálkodás, biztosítani kell számukra a 
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beruházások – és mindenekelőtt nem csak 
a közlekedési, hanem a víz- energia- és
hulladékgazdálkodási infrastruktúrával 
kapcsolatos beruházások –
megvalósításához szükséges forrásokat;

Or. es

Módosítás 5
Cristina Gutiérrez-Cortines

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. hangsúlyozza, hogy a célkitűzéseket és 
a forrásokat egyértelműen össze kell 
kapcsolni; aggodalommal állapítja meg 
továbbá, hogy a 2014-ben kezdődő új
többéves pénzügyi keretre vonatkozó 
bizottsági javaslatban a kohéziós politika 
az egyik olyan szakpolitika, amelyet 
leginkább sújtanak a megszorítások, 
valamint, hogy ebből adódóan a legkülső 
régiók fejlesztésére irányuló források az 
előző időszakhoz képest mintegy 7,5%-os 
– 70 millió eurós – csökkenést mutatnak;

Or. es

Módosítás 6
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhív a legkülső régiók Unióba és saját 
földrajzi térségükbe való jobb 
integrálására; ezzel összefüggésben 
hangsúlyozza a legkülső régiókban rejlő 
azon lehetőséget, hogy ismereteket 

2. felhív a legkülső régiók Unióba és saját 
földrajzi térségükbe való jobb 
integrálására; ezzel összefüggésben 
hangsúlyozza a legkülső régiókban rejlő 
azon lehetőséget, hogy ismereteket, 
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közvetítsenek Európa és a harmadik 
országok között, és felhívja az Uniót és a 
tagállamokat, hogy vegyék számításba a 
legkülső régiók jelentős szerepét a 
harmadik országokkal folytatott 
kapcsolatok terén;

valamint kutatásokat és innovációt
közvetítsenek Európa és a harmadik 
országok között, és felhívja az Uniót és a 
tagállamokat, hogy vegyék számításba a 
legkülső régiók jelentős szerepét a 
harmadik országokkal folytatott 
kapcsolatok terén;

Or. pl

Módosítás 7
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 
egyes régiókban – különösen a legkülső 
régiókban – az uniós pénzügyi források 
nem bizonyultak elegendőnek ahhoz, hogy 
ellensúlyozzák az egységes piac, a 
gazdasági és monetáris unió és a 
nemzetközi kereskedelem 
liberalizációjának kedvezőtlen hatásait;

Or. pt

Módosítás 8
Patrizia Toia

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy értékeljék a legkülső 
régiók földrajzi és területi sajátosságait, 
hogy e régiók számára is lehetővé váljon
az Európa 2020 stratégiában kitűzött 
célok eléréséhez való hozzájárulás, és az 
uniós programok is legyenek tekintettel 
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sajátosságaikra;

Or. it

Módosítás 9
Maria Da Graça Carvalho

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elismeri, hogy fel kell szabadítani a 
legkülső régiókban lévő innovációs 
lehetőségeket és vállalkozói szellemet, 
különösen cserehálózatokon keresztül; 
aggodalommal állapítja meg, hogy a 
legkülső régiók alacsony arányban vesznek 
részt a kutatási keretprogramban; felszólít 
arra, hogy a kohéziós politikát és a kutatási 
és innovációs politikát igazítsák a legkülső 
régiók különleges igényeihez;

3. elismeri, hogy fel kell szabadítani a 
legkülső régiókban lévő innovációs 
lehetőségeket és vállalkozói szellemet, 
különösen cserehálózatokon keresztül; 
aggodalommal állapítja meg, hogy a 
legkülső régiók alacsony arányban vesznek 
részt a kutatási keretprogramban; felszólít 
arra, hogy a kohéziós politikát és a kutatási 
és innovációs politikát igazítsák a legkülső 
régiók különleges igényeihez; az  újonnan 
létrejött kiválósági központok 
részvételének ösztönzése és a képzésre 
fordított befektetések növelése érdekében 
a Horizon 2020 kutatási és innovációs 
keretprogram és a strukturális alapok 
közötti szinergiák kialakítására szólít fel;

Or. pt

Módosítás 10
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika 
eszközeinek használatát hozzá kellene 
igazítani e régiók gazdaságához, kis- és 
középvállalkozásaik jelentőségének és a 
versenyképesség szükségességének kellő 

4. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika 
eszközeinek használatát hozzá kellene 
igazítani e régiók gazdaságához, kis- és 
középvállalkozásaik jelentőségének és a 
versenyképesség és a foglakoztatás 
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figyelembevételével;. szükségességének kellő 
figyelembevételével;.

Or. pl

Módosítás 11
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy a legkülső régiók 
termelési szerkezetének fejlesztése és a 
tisztázott jogállású munkahelyek 
ösztönzése szempontjából fontos a kis-és 
középvállalkozásoknak az uniós alapokból 
nyújtott, a régiók jellegzetes termékeit és a 
helyi gazdaságot felkaroló támogatás;

Or. pt

Módosítás 12
Maria Da Graça Carvalho

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. aggodalommal állapítja meg az 
éghajlatváltozás legkülső régiókban 
jelentkező hatásait, különösen a 
vízszintemelkedést; felszólítja az Uniót, 
hogy lépjen fel e problémával szemben az 
éghajlatváltozással foglalkozó stratégiája 
keretében;

5. aggodalommal állapítja meg az 
éghajlatváltozás legkülső régiókban 
jelentkező hatásait, különösen a 
vízszintemelkedést; felszólítja az Uniót, 
hogy lépjen fel e problémával szemben az 
éghajlatváltozással foglalkozó stratégiája 
keretében; javasolja az energiaforrások 
megfelelő felhasználást, és a megújuló 
energiaforrásokban rejlő lehetőségek 
kiaknázását;

Or. pt
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Módosítás 13
Lambert van Nistelrooij
Rosa Estaràs Ferragut
on behalf of the Committee on Regional Development

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. aggodalommal állapítja meg az 
éghajlatváltozás legkülső régiókban 
jelentkező hatásait, különösen a 
vízszintemelkedést; felszólítja az Uniót, 
hogy lépjen fel e problémával szemben az 
éghajlatváltozással foglalkozó stratégiája 
keretében;

5. aggodalommal állapítja meg az 
éghajlatváltozás legkülső régiókban 
jelentkező hatásait, különösen a 
vízszintemelkedést; felszólítja az Uniót, 
hogy lépjen fel e problémával szemben az 
éghajlatváltozás megelőzésével és 
kezelésével foglalkozó stratégiája 
keretében;

Or. en

Módosítás 14
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. emlékeztet arra, hogy különös figyelmet 
kell fordítani a legkülső régiók egységes 
digitális piacba való integrálására; úgy 
véli, hogy a vezeték nélküli – köztük a 
műholdas – technológiák a legkülső régiók 
polgárainak azonnali és mindenütt 
elérhető hozzáférést biztosíthatnak a 
széles sávú internethez;

6. úgy véli, a tagállamokat támogatni kell 
abban, hogy az ezekben a régiókban élő 
lakosság számára maradéktalan 
hozzáférést biztosítsanak az új 
technológiák által kínált információs és 
kommunikációs eszközökhöz – a széles 
sávú, a vezeték nélküli, köztük a műholdas 
technológiákhoz, valamint széles sávú 
internethez;

Or. pt
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Módosítás 15
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. emlékeztet arra, hogy különös figyelmet 
kell fordítani a legkülső régiók egységes 
digitális piacba való integrálására; úgy véli, 
hogy a vezeték nélküli – köztük a 
műholdas – technológiák a legkülső régiók 
polgárainak azonnali és mindenütt elérhető 
hozzáférést biztosíthatnak a széles sávú 
internethez.

6. emlékeztet arra, hogy különös figyelmet 
kell fordítani a legkülső régiók egységes 
digitális piacba való integrálására; úgy véli, 
hogy a vezeték nélküli – köztük a 
műholdas – technológiák a legkülső régiók 
polgárainak azonnali és mindenütt elérhető 
hozzáférést biztosíthatnak a széles sávú 
internethez; felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy 2013-ig biztosítsák a 
legkülső régiók polgárai számára a 
szélessávú internethez való hozzáférést.

Or. ro

Módosítás 16
Patrizia Toia

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. emlékeztet arra, hogy különös figyelmet 
kell fordítani a legkülső régiók egységes 
digitális piacba való integrálására; úgy véli, 
hogy a vezeték nélküli – köztük a 
műholdas – technológiák a legkülső régiók 
polgárainak azonnali és mindenütt elérhető 
hozzáférést biztosíthatnak a széles sávú 
internethez;

6. emlékeztet arra, hogy különös figyelmet 
kell fordítani a legkülső régiók egységes 
digitális piacba való integrálására; úgy véli, 
hogy a vezeték nélküli – köztük a 
műholdas – technológiák a legkülső régiók 
polgárainak azonnali és mindenütt elérhető 
hozzáférést biztosíthatnak a széles sávú 
internethez, azon kívül, hogy a KKV-k 
rendelkezésére álló szolgáltatások 
digitalizálásával a gazdasági növekedést is 
elősegítik;

Or. it
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Módosítás 17
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. emlékeztet arra, hogy különös figyelmet 
kell fordítani a legkülső régiók egységes 
digitális piacba való integrálására; úgy véli, 
hogy a vezeték nélküli – köztük a 
műholdas – technológiák a legkülső régiók 
polgárainak azonnali és mindenütt elérhető 
hozzáférést biztosíthatnak a széles sávú
internethez.

6. emlékeztet arra, hogy különös figyelmet 
kell fordítani a legkülső régiók egységes 
digitális piacba való integrálására; úgy véli, 
hogy az információs és kommunikációs 
technológiák a legkülső régiók polgárainak 
azonnali és mindenütt elérhető hozzáférést 
biztosíthatnak a széles sávú 
infrastruktúrához.

Or. pl

Módosítás 18
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. a digitális gazdaság kétségtelenül az 
EU gazdasági fejlődésének eszköze, ezért 
megállapítja a digitális szegregáció egyre 
súlyosbodó problémájának 
következményeit, amelyek komoly 
akadályt jelenthetnek a fejlődésben; 

Or. pl

Módosítás 19
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
6 A bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy mennyire fontos 
értékelni a közszolgáltatások – a légi és 
tengeri közlekedés, az energiaellátás, a 
kommunikáció és kutatás – által a 
legkülső régiók gazdasági és társadalmi
kohéziójában betöltött szerepet;

Or. pt

Módosítás 20
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy a határokon átnyúló e-
kormányzati szolgáltatások fejlesztése 
elősegíti a legkülső régióknak az EU belső 
piacába való integrálását.

Or. ro


