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Módosítás 1
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az uniós politikáknak és 
az Unió költségvetésének jelentős 
mértékben hozzá kellene járulniuk a 
fenntartható növekedés újbóli 
beindításhoz az Unióban és foglalkozniuk 
kellene olyan jelentős társadalmi 
kihívásokkal, mint az erőforrások 
szűkössége és az éghajlatváltozás;

1. úgy véli, hogy az uniós politikáknak
elvből támogatniuk kell a fenntartható 
növekedést, bár az uniós költségvetést 
csak különleges esetekben lehet e célra 
felhasználni, és az egyes tagállamok jobb 
és hatékonyabb segítségnyújtást 
biztosíthatnak a helyszínen;

Or. de

Módosítás 2
Jens Rohde

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az uniós politikáknak és 
az Unió költségvetésének jelentős 
mértékben hozzá kellene járulniuk a 
fenntartható növekedés újbóli beindításhoz 
az Unióban és foglalkozniuk kellene olyan 
jelentős társadalmi kihívásokkal, mint az 
erőforrások szűkössége és az 
éghajlatváltozás;

1. úgy véli, hogy az aktuális gazdasági 
környezet és a költségvetési konszolidáció 
igénye a lehető legkorlátozottabb 
költségvetést teszik szükségessé, amely 
olyan uniós politikákra és programokra 
helyezi a hangsúlyt, amelyek jelentős 
mértékben hozzá tudnak járulni a 
fenntartható növekedés újbóli beindításhoz 
az Unióban, és foglalkoznak olyan jelentős 
társadalmi kihívásokkal, mint az elavult 
infrastruktúra, az innovációs szakadék, az
erőforrások szűkössége és az 
éghajlatváltozás;

Or. en
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Módosítás 3
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az uniós politikáknak és 
az Unió költségvetésének jelentős 
mértékben hozzá kellene járulniuk a 
fenntartható növekedés újbóli beindításhoz 
az Unióban és foglalkozniuk kellene olyan 
jelentős társadalmi kihívásokkal, mint az 
erőforrások szűkössége és az 
éghajlatváltozás;

1. úgy véli, hogy az uniós politikáknak és 
az Unió költségvetésének jelentős 
mértékben hozzá kellene járulniuk a 
fenntartható növekedés újbóli beindításhoz 
az Unióban és foglalkozniuk kellene olyan 
jelentős társadalmi kihívásokkal, mint az 
erőforrások szűkössége, az 
éghajlatváltozás, az európai ipar 
áttelepítése, az egészségügy, az oktatás és 
a kutatás elégtelen finanszírozása, 
valamint a munkahelyhiány;

Or. ro

Módosítás 4
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az uniós politikáknak és 
az Unió költségvetésének jelentős 
mértékben hozzá kellene járulniuk a 
fenntartható növekedés újbóli beindításhoz 
az Unióban és foglalkozniuk kellene olyan
jelentős társadalmi kihívásokkal, mint az 
erőforrások szűkössége és az 
éghajlatváltozás;

1. úgy véli, hogy az uniós politikáknak és 
az Unió költségvetésének jelentős 
mértékben hozzá kellene járulniuk a 
fenntartható növekedés újbóli beindításhoz 
az Unióban és foglalkozniuk kellene 
jelentős társadalmi kihívásokkal;

Or. en

Módosítás 5
Herbert Reul
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Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az uniós politikáknak és 
az Unió költségvetésének jelentős 
mértékben hozzá kellene járulniuk a 
fenntartható növekedés újbóli beindításhoz 
az Unióban és foglalkozniuk kellene olyan 
jelentős társadalmi kihívásokkal, mint az 
erőforrások szűkössége és az 
éghajlatváltozás;

1. úgy véli, hogy az uniós politikáknak és 
az Unió költségvetésének jelentős 
mértékben hozzá kellene járulniuk a 
fenntartható növekedés újbóli beindításhoz 
az Unióban és foglalkozniuk kellene olyan 
jelentős társadalmi kihívásokkal, mint az
energiaellátás, a nyersanyagellátás 
biztosításaés az éghajlatváltozás;

Or. de

Módosítás 6
Herczog Edit

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az uniós politikáknak és 
az Unió költségvetésének jelentős 
mértékben hozzá kellene járulniuk a 
fenntartható növekedés újbóli beindításhoz 
az Unióban és foglalkozniuk kellene olyan 
jelentős társadalmi kihívásokkal, mint az 
erőforrások szűkössége és az 
éghajlatváltozás;

1. úgy véli, hogy az uniós politikáknak és 
az Unió költségvetésének jelentős 
mértékben hozzá kellene járulniuk a 
fenntartható növekedés újbóli beindításhoz 
az Unióban és foglalkozniuk kellene olyan 
jelentős társadalmi kihívásokkal, mint a 
biztonságos, tiszta és hatékony energia, az 
erőforrások szűkössége, az 
éghajlatváltozás, valamint a befogadó, 
innovatív társadalmak;

Or. en

Módosítás 7
Herczog Edit

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió 
költségvetése a tagállamok és a 
nemzedékek közötti szolidaritás 
kialakításának jelentős eszköze, és hogy a 
költségvetés egyértelműen hozzáadott 
értékkel bír, hiszen rendkívüli hatást 
gyakorol a reálgazdaságra, valamint az 
európai polgárok mindennapi életére és 
jövőbeni életkörülményeire;

Or. en

Módosítás 8
Bendt Bendtsen

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza a kutatás-fejlesztésbe és 
az innovációba való hosszú távú 
befektetés jelentőségét, valamint annak 
fontosságát, hogy 2013-ban megfelelő 
szintű finanszírozást biztosítsanak a 
karbonszegény, környezetbarát 
gazdaságba való átmenet számára; 

Or. en

Módosítás 9
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
15–64 éves kor közötti nők csupán 58,5%-
a foglalkoztatott, míg a 15–64 éves kor 
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közötti férfiak esetében ugyanez az arány 
70,1%; úgy gondolja, hogy lépéseket kell 
tenni a nők munkaerőpiacba való 
integrálása, valamint a családi és szakmai 
élet összeegyeztetésének előmozdítása 
érdekében,  

Or. ro

Módosítás 10
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy nem történt 
előrelépés a szegénységi küszöb alatt élő –
akár foglalkoztatott – személyek 
számának csökkentése terén; úgy véli, 
hogy az ideiglenesen vagy 
részmunkaidőben foglalkoztatottak 
esetében valószínűsíthető, hogy hosszú 
távon elszegényednek; felszólítja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
támogassák a jó minőségű 
munkahelyeket, amelyek jól fizetnek és 
biztos és tisztességes munkafeltételeket 
kínálnak;

Or. ro

Módosítás 11
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. úgy véli, hogy – az aktív élet 
meghosszabbítására irányuló uniós 
stratégia keretében – túl keveset tesznek 
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annak érdekében, hogy segítsék az 
idősebbeket a számítógépes ismeretek 
elsajátításában, és sürgeti a Bizottságot és 
a tagállamokat, hogy hozzanak létre 
átfogó oktatási programokat e csoport 
számára;

Or. ro

Módosítás 12
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. meggyőződése, hogy az uniós 
költségvetésben egyedülálló lehetőség 
rejlik olyan politikák végrehajtására 
vonatkozó szinergiák megteremtésére, 
amelyeket a tagállamok önmaguk nem 
lennének képesek megvalósítani; sürgeti az 
uniós források optimális felhasználását az 
uniós hozzáadott értékre, a hatékony 
ésszerűsítésre és az áttételes 
gazdaságélénkítő hatásokra összpontosítva;

2. meggyőződése, hogy az uniós 
költségvetésben néhány területen
lehetőség rejlik olyan politikák 
végrehajtására vonatkozó szinergiák 
megteremtésére, amelyeket a tagállamok 
önmaguk nem lennének képesek 
megvalósítani; sürgeti az uniós források
gazdaságos és optimális felhasználását az 
uniós hozzáadott értékre, a hatékony 
ésszerűsítésre és az áttételes 
gazdaságélénkítő hatásokra összpontosítva;

Or. de

Módosítás 13
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. meggyőződése, hogy az uniós 
költségvetésben egyedülálló lehetőség 
rejlik olyan politikák végrehajtására 
vonatkozó szinergiák megteremtésére, 
amelyeket a tagállamok önmaguk nem 

2. meggyőződése, hogy az uniós 
költségvetésben egyedülálló lehetőség 
rejlik olyan politikák végrehajtására 
vonatkozó szinergiák megteremtésére, 
amelyeket a tagállamok önmaguk nem 
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lennének képesek megvalósítani; sürgeti az 
uniós források optimális felhasználását az
uniós hozzáadott értékre, a hatékony 
ésszerűsítésre és az áttételes 
gazdaságélénkítő hatásokra összpontosítva;

lennének képesek megvalósítani; sürgeti az 
uniós források optimális felhasználását az 
uniós hozzáadott értékre, a fokozott 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióra, a hatékony ésszerűsítésre és az 
áttételes gazdaságélénkítő hatásokra 
összpontosítva;

Or. ro

Módosítás 14
Herczog Edit

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. megérti a tagállamok gazdasági 
növekedését és pénzügyi stabilitását 
károsító, adósságállományát pedig rontó 
világválság következtében a nemzeti 
szinten jelentkező gazdasági és 
költségvetési korlátok miatt a Tanács 
körében megfogalmazott aggodalmakat, 
ugyanakkor úgy véli, hogy 2013-ban a 
gazdasági fellendülés megvalósítása 
érdekében intézkedéseket kell hozni a 
szolidaritás megerősítésére és a 
fenntartható növekedés és foglalkoztatás 
fellendítésére;

Or. en

Módosítás 15
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak és 
a tagállamoknak nem csak környezetbarát 
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iparágak és hatékony, környezetbarát 
közlekedés és energia, hanem korszerű, 
innovatív szolgáltatások kifejlesztése 
révén is hozzá kell járulniuk új, minőségi, 
fenntartható munkahelyek kialakításához 
és előmozdításához;

Or. ro

Módosítás 16
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. felhívja a figyelmet arra, hogy az EU 
és a tagállamok az építőipar és a 
közlekedés terén nem fektetettek be eleget 
a CO2-kibocsátás csökkentésére vagy az 
energiahatékonyság növelésére irányuló 
intézkedésekbe; felhívja a Bizottságot, 
hogy a tagállamokkal együttműködve 
hozzon intézkedéseket az épületek, és 
különösen a városi távfűtési és -hűtési 
hálózatok és az ilyen hűtéssel és fűtéssel 
rendelkező épületek 
energiahatékonyságának javítása 
érdekében, valamint 2013-ban biztosítson 
több forrást e célra;

Or. ro

Módosítás 17
Herczog Edit

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió 
– ösztönző hatással bíró – éves 
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költségvetésének, valamint a nemzeti 
költségvetések és az összes egyéb európai 
eszköz tekintetében megfogalmazott 
prioritásoknak támogatniuk kell a 
tagállamok gazdasági fellendülést célzó 
politikáit, és összhangban kell lenniük a 
foglalkoztatást és növekedést célzó 
Európa 2020 stratégiával;

Or. en

Módosítás 18
Jens Rohde

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a figyelmet a finanszírozás 
megerősítésének és összehangolásának
szükségességére az EU 2020 stratégia 
végrehajtása érdekében; aggasztónak 
tartja, hogy a jelenlegi pénzügyi keret 1a. 
alfejezete alatti felső határértékek nem 
elégségesek az EU kiemelt politikáinak 
végrehajtására;

3. elismeri a finanszírozás megerősítésének 
és összehangolásának szükségességét az 
EU 2020 stratégia végrehajtása érdekében, 
és ezzel összefüggésben üdvözli a 
fenntartható növekedésre fordított 
kiadások javasolt növelését, különös 
tekintettel a hetedik keretprogramra és a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogramra; hangsúlyozza 
ugyanakkor, hogy ezeket a növeléseket a 
költségvetésen belüli átcsoportosításokon 
keresztül kellene finanszírozni;

Or. en

Módosítás 19
Herczog Edit

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a figyelmet a finanszírozás 
megerősítésének és összehangolásának

3. elismeri a finanszírozás megerősítésének 
és összehangolásának szükségességét a 
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szükségességére az EU 2020 stratégia 
végrehajtása érdekében; aggasztónak tartja, 
hogy a jelenlegi pénzügyi keret 1a. 
alfejezete alatti felső határértékek nem 
elégségesek az EU kiemelt politikáinak 
végrehajtására;

versenyképesség és a foglalkoztatás 
előmozdítása, valamint az EU 2020 
stratégia végrehajtása érdekében;
hangsúlyozza, hogy különleges figyelmet 
kell fordítani az EP előző években 
meghatározott költségvetési prioritásainak 
végrehajtására; aggasztónak tartja, hogy a 
jelenlegi pénzügyi keret 1a. alfejezete alatti 
felső határértékek nem elégségesek az EU 
kiemelt politikáinak végrehajtására;

Or. en

Módosítás 20
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a figyelmet a finanszírozás
megerősítésének és összehangolásának
szükségességére az EU 2020 stratégia 
végrehajtása érdekében; aggasztónak 
tartja, hogy a jelenlegi pénzügyi keret 1a. 
alfejezete alatti felső határértékek nem 
elégségesek az EU kiemelt politikáinak 
végrehajtására;

3. elismeri a finanszírozás 
összehangolásának szükségességét az EU 
2020 stratégia végrehajtása érdekében;
meggyőződése, hogy a jelenlegi pénzügyi 
keret 1a. alfejezete alatti felső
határértékeknek elegendőnek kell lenniük
az EU kiemelt politikáinak végrehajtására;

Or. de

Módosítás 21
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a figyelmet a finanszírozás 
megerősítésének és összehangolásának
szükségességére az EU 2020 stratégia 
végrehajtása érdekében; aggasztónak tartja, 

3. elismeri a finanszírozás megerősítésének 
és összehangolásának szükségességét az 
EU 2020 stratégia végrehajtása érdekében;
aggasztónak tartja, hogy a jelenlegi 
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hogy a jelenlegi pénzügyi keret 1a. 
alfejezete alatti felső határértékek nem 
elégségesek az EU kiemelt politikáinak 
végrehajtására;

pénzügyi keret 1a. alfejezete alatti felső 
határértékek nem elégségesek az EU 
kiemelt politikáinak végrehajtására az 
iparpolitika, a kutatás és az 
energiapolitika terén;

Or. ro

Módosítás 22
Bendt Bendtsen

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a figyelmet a finanszírozás 
megerősítésének és összehangolásának
szükségességére az EU 2020 stratégia 
végrehajtása érdekében; aggasztónak 
tartja, hogy a jelenlegi pénzügyi keret 1a. 
alfejezete alatti felső határértékek nem 
elégségesek az EU kiemelt politikáinak 
végrehajtására;

3. elismeri a finanszírozás megerősítésének 
és összehangolásának szükségességét az 
EU 2020 stratégia végrehajtása érdekében;
a jelenlegi pénzügyi keret 1a. alfejezete 
alatti felső határértékek nem elégségesek 
az EU kiemelt politikáinak végrehajtására;

Or. en

Módosítás 23
Jens Rohde

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. e tekintetben úgy véli, hogy a kutatás 
és az innováció finanszírozása terén a 
kutatási eredmények és a kereskedelmi 
forgalomba hozatal közötti szakadék 
áthidalása érdekében nagyobb hangsúlyt 
kell fektetni a technológiák bevezetésére 
irányuló projektekre, ekképpen biztosítva 
Európa versenyképességét;
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Or. en

Módosítás 24
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felhívja a Bizottságot, hogy a 
tagállamokkal együtt biztosítsa a digitális 
menetrend célkitűzéseinek 
megvalósításához hozzájáruló projektek 
szükséges finanszírozását, különös 
tekintettel azon célkitűzésre, mely szerint 
2013-ra 100%-os szélessávú lefedettséget 
kell biztosítani;

Or. ro

Módosítás 25
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. felszólítja a Bizottságot, hogy 2013-
ban biztosítsa a GNSS-rendszerrel 
kapcsolatos egyedi alkalmazásokra és 
szolgáltatásokra vonatkozó kutatás és 
fejlesztés megfelelő szintű finanszírozását;

Or. ro

Módosítás 26
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi az EU kiemelt programjainak, 
mint a Horizont 2020, a COSME és az 
Európai Összekapcsolódási Eszköz 
kulcsfontosságú szerepét; a környezetbarát 
gazdaságnak mint a jövőbeli 
versenyképesség és rugalmasság alapvető 
előmozdítójának serkentése érdekében 
jelentősebb mértékű források mozgósítását 
sürgeti;

4. megjegyzi az EU kiemelt programjainak, 
mint a Horizont 2020, a COSME és az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
kulcsfontosságú szerepét; a fenntartható 
fejlődésnek mint a jövőbeli 
versenyképesség és rugalmasság alapvető 
előmozdítójának serkentése érdekében 
jelentősebb mértékű források mozgósítását 
sürgeti; hangsúlyozza, hogy ezt a kohéziós 
politikával együttműködésben kell 
megtenni, az Unió kohéziójának 
veszélyeztetése nélkül; 

Or. en

Módosítás 27
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi az EU kiemelt programjainak, 
mint a Horizont 2020, a COSME és az 
Európai Összekapcsolódási Eszköz 
kulcsfontosságú szerepét; a környezetbarát 
gazdaságnak mint a jövőbeli 
versenyképesség és rugalmasság alapvető 
előmozdítójának serkentése érdekében 
jelentősebb mértékű források mozgósítását 
sürgeti;

4. felhívja a figyelmet az EU kiemelt
programjai – úgymint a Horizont 2020, a 
COSME és az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz – jövőjének 
az európai gazdaság fellendítésében 
betöltött kulcsfontosságú szerepére; úgy 
véli, hogy a 2013-as költségvetésnek 
biztosítania kell az ezen új programok 
felállítása irányába történő 
zökkenőmentes átmenetet; a 
környezetbarát gazdaságnak mint a 
jövőbeli versenyképesség és rugalmasság 
alapvető előmozdítójának serkentése 
érdekében jelentősebb mértékű források 
mozgósítását sürgeti;

Or. en
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Módosítás 28
Krišjānis Kariņš

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi az EU kiemelt programjainak, 
mint a Horizont 2020, a COSME és az 
Európai Összekapcsolódási Eszköz 
kulcsfontosságú szerepét; a környezetbarát 
gazdaságnak mint a jövőbeli 
versenyképesség és rugalmasság alapvető 
előmozdítójának serkentése érdekében 
jelentősebb mértékű források mozgósítását 
sürgeti;

4. felhívja a figyelmet az EU kiemelt
programjai – úgymint a Horizont 2020, a 
COSME és az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz –
kulcsfontosságú szerepére; a 
környezetbarát gazdaságnak mint a 
jövőbeli versenyképesség és rugalmasság 
alapvető előmozdítójának serkentése 
érdekében jelentősebb mértékű források 
mozgósítását sürgeti; hangsúlyozza, hogy 
az EU energiabiztonságának új 
infrastruktúra és technológiák bevezetése 
révén történő fokozása érdekében 
elengedhetetlen a megfelelő források 
biztosítása; 

Or. en

Módosítás 29
Bendt Bendtsen

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi az EU kiemelt
programjainak, mint a Horizont 2020, a 
COSME és az Európai Összekapcsolódási
Eszköz kulcsfontosságú szerepét; a 
környezetbarát gazdaságnak mint a 
jövőbeli versenyképesség és rugalmasság 
alapvető előmozdítójának serkentése 
érdekében jelentősebb mértékű források 
mozgósítását sürgeti;

4. megjegyzi, hogy az EU kiemelt
programjai, úgymint a Horizont 2020, a 
COSME és az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 
kulcsfontosságú szerepet tölthetnek be, 
amennyiben megfelelő finanszírozásban 
részesülnek; a környezetbarát gazdaságnak 
mint a jövőbeli versenyképesség és 
rugalmasság alapvető előmozdítójának 
serkentése érdekében jelentősebb mértékű 
források mozgósítását sürgeti;
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Or. en

Módosítás 30
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi az EU kiemelt programjainak, 
mint a Horizont 2020, a COSME és az 
Európai Összekapcsolódási Eszköz 
kulcsfontosságú szerepét; a környezetbarát 
gazdaságnak mint a jövőbeli 
versenyképesség és rugalmasság alapvető 
előmozdítójának serkentése érdekében
jelentősebb mértékű források mozgósítását
sürgeti;

4. felhívja a figyelmet az EU kiemelt
programjai – úgymint a Horizont 2020, a 
COSME és az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz –
kulcsfontosságú szerepére; a 
környezetbarát gazdaságnak mint a 
jövőbeli versenyképesség és rugalmasság 
alapvető előmozdítójának serkentése 
érdekében a jelenlegi források hatékony 
felhasználását sürgeti;

Or. de

Módosítás 31
Herbert Reul

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi az EU kiemelt programjainak, 
mint a Horizont 2020, a COSME és az 
Európai Összekapcsolódási Eszköz 
kulcsfontosságú szerepét; a környezetbarát
gazdaságnak mint a jövőbeli 
versenyképesség és rugalmasság alapvető 
előmozdítójának serkentése érdekében 
jelentősebb mértékű források mozgósítását 
sürgeti;

4. felhívja a figyelmet az EU kiemelt
programjai – úgymint a Horizont 2020, a 
COSME és az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz –
kulcsfontosságú szerepére; az európai
gazdaságnak mint a jövőbeli 
versenyképesség és rugalmasság alapvető 
előmozdítójának serkentése érdekében 
jelentősebb mértékű források mozgósítását 
sürgeti;

Or. de
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Módosítás 32
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi az EU kiemelt programjainak, 
mint a Horizont 2020, a COSME és az 
Európai Összekapcsolódási Eszköz 
kulcsfontosságú szerepét; a környezetbarát 
gazdaságnak mint a jövőbeli 
versenyképesség és rugalmasság alapvető 
előmozdítójának serkentése érdekében 
jelentősebb mértékű források mozgósítását 
sürgeti;

4. felhívja a figyelmet az EU kiemelt
programjai – úgymint a Horizont 2020, a 
COSME és az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz –
kulcsfontosságú szerepére; a 
környezetbarát gazdaságnak mint a 
jövőbeli versenyképesség, ipari fejlődés és 
rugalmasság alapvető előmozdítójának 
serkentése érdekében jelentősebb mértékű 
források mozgósítását sürgeti;

Or. ro

Módosítás 33
Paul Rübig

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza a tömegtájékoztatás 
sokszínűségét – különösképpen a kutatás, 
az oktatás és a terjesztési tevékenységek
révén – támogató uniós politikák 
jelentőségét; hangsúlyozza a 
tömegtájékoztatás szabadságával és 
sokszínűségével foglalkozó, újonnan 
felállított központ értékes szerepét;

Or. en

Módosítás 34
Bendt Bendtsen
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. szorgalmazza a kkv-kra irányuló uniós 
támogatási politikák, azaz az általuk 
megvalósított innovációba és növekedési 
potenciáljukba történő beruházások, 
valamint finanszírozáshoz jutásuk 
egyszerűsítésének fokozását;

5. felhívja a figyelmet arra, hogy az EU-
ban 2002 és 2010 között az új 
munkahelyek 85%-át kis- és 
középvállalkozások hozták létre1; a 
növekedési potenciál teljes mértékű –
többek között a kkv-k közbeszerzésben 
való részvételének elősegítése, az 
innovációba való beruházások biztosítása 
és az adminisztratív akadályok 
megszüntetésének elősegítése révén 
történő – felszabadítása, valamint a kkv-k 
finanszírozáshoz való hozzájutásának 
javítása érdekében szorgalmazza a kkv-kra 
irányuló uniós támogatási politikák 
fokozását;

__________________
1„Gondolkozz előbb kicsiben!” – Európai 
kisvállalkozói intézkedéscsomag: „Small 
Business Act”, COM(2008)394.

Or. en

Módosítás 35
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. szorgalmazza a kkv-kra irányuló uniós 
támogatási politikák, azaz az általuk 
megvalósított innovációba és növekedési 
potenciáljukba történő beruházások, 
valamint finanszírozáshoz jutásuk 
egyszerűsítésének fokozását;

5. szorgalmazza a kkv-kra irányuló uniós 
támogatási politikák, azaz az általuk 
megvalósított innovációba és növekedési 
potenciáljukba történő beruházások, 
valamint finanszírozáshoz jutásuk 
egyszerűsítésének fokozását; üdvözli a 
kkv-k innovációját támogató vállalkozási 
és innovációs program előirányzatainak 
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növelését; nagyon sajnálja azonban, hogy 
a Bizottság javaslata nem teszi lehetővé az 
„Intelligens energia – Európa” program 
teljes körű végrehajtását;

Or. en

Módosítás 36
Jens Rohde

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. szorgalmazza a kkv-kra irányuló uniós
támogatási politikák, azaz az általuk 
megvalósított innovációba és növekedési
potenciáljukba történő beruházások, 
valamint finanszírozáshoz jutásuk 
egyszerűsítésének fokozását;

5. szorgalmazza, hogy a kkv-kra irányuló 
uniós programok a kkv-k kockázati 
tőkéhez való hozzáférésének 
előmozdítására és egyszerűsítésére 
összpontosítsanak az innovációba történő, 
önfenntartó beruházások biztosítása 
érdekében, ekképpen gondoskodva a kkv-
k növekedési potenciáljáról;

Or. en

Módosítás 37
Paul Rübig

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. gratulál a Bizottságnak az „Erasmus 
fiatal vállalkozóknak” előkészítő 
intézkedés sikeréhez, és örömmel fogadja 
a program versenyképességi és innovációs 
keretprogramba való integrálásával 
kapcsolatos döntést, ugyanakkor sajnálja, 
hogy a program kiterjesztésére irányuló 
tevékenységeket hátráltatja a vonatkozó 
pénzügyi támogatás jelentéktelensége, ami 
miatt érdeklődő és hozzáértő partnereket 
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utasítanak el, ezért felszólítja a 
Bizottságot, hogy bocsásson a program 
rendelkezésére elegendő finanszírozást 
ahhoz, hogy 2012-ben és 2013-ban 
megfelelő növekedést érhessen el;

Or. de

Módosítás 38
Bendt Bendtsen

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. emlékezteti az Európai Bizottságot, 
hogy hangsúlyosabban kell kezelni és 
nagyobb támogatásban kell részesíteni a 
kkv-k számára előnyösebb üzleti környezet 
megteremtése érdekében tíz elvet 
meghatározó európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomag célkitűzéseinek 
megvalósítását célzó programokat;

Or. en

Módosítás 39
Herczog Edit

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy egyedi 
intézkedéseket kell hozni, és fokozottabb 
költségvetési erőfeszítéseket kell tenni a 
kis- és középvállalkozások támogatása 
érdekében, ezért kulcsfontosságú a 
vállalkozói mentalitás és az induló üzleti 
vállalkozások konkrét fellépések révén 
történő támogatása, és megfelelő 
forrásokat kell biztosítani e célra;
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Or. en

Módosítás 40
Herczog Edit

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. elismeri, hogy meg kell akadályozni 
azt, hogy a kkv-k csökkentsék 
beruházásaikat, különös tekintettel a 
kutatás-fejlesztés területére; véleménye 
szerint kiemelten kell kezelni a kkv-k 
számára, valamint az infrastruktúra-
fejlesztésre biztosított EBB-támogatás 
megerősítését, ezért maximalizálni kell az 
efféle pénzügyi támogatások felvételét;

Or. en

Módosítás 41
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy be kell fektetni a vidéki
környezet fejlesztésébe, az életminőség 
javításába a vidéki térségekben, valamint 
a vidéki gazdaságok diverzifikációjának 
ösztönzésébe;

Or. ro

Módosítás 42
Jens Rohde
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. teljes mértékben támogatja a 
projektkötvény kísérleti kezdeményezést, 
amelynek célja egyrészt a 
magánmegtakarítások mozgósítása, 
másrészt az energia, a közlekedés és az 
IKT területén megvalósuló infrastrukturális 
projektek rendelkezésére álló pénzügyi 
eszközök skálájának bővítése;
hangsúlyozza, hogy a pénzügyi 
kritériumokkal azonos megítélés alapján 
megfelelő módon alkalmazni kell az EBB 
fenntarthatósági kritériumait;

6. teljes mértékben támogatja a 
projektkötvény kísérleti kezdeményezést, 
amelynek célja egyrészt a 
magánmegtakarítások mozgósítása, 
másrészt az energia, a közlekedés és az 
IKT területén megvalósuló infrastrukturális 
projektek rendelkezésére álló pénzügyi 
eszközök skálájának bővítése;
hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy a
projektkötvények sikeresek legyenek, és 
valódi befektetési lehetőséget kínáljanak a 
magántőkepiacok számára, ügyelni kell
arra, hogy a kötvények kibocsátása ne 
legyen túlszabályozott, ezért a 
projektkötvények kiadásának fő 
feltételeként a piacképességet kell 
megszabni; úgy véli, hogy adott esetben a 
projektek tekintetében az EBB 
fenntarthatósági kritériumai és a pénzügyi 
kritériumok kölcsönösen erősítik egymást;

Or. en

Módosítás 43
Paul Rübig

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. egyedi pénzügyi instrumentumok 
létrehozására szólít fel a szociális 
vállalkozás európai támogatási 
infrastruktúrájának kiépítésére irányuló 
EBA-kezdeményezések támogatására, 
annak érdekében, hogy ez az ágazat a 
többivel azonos gazdasági ágazattá váljon 
Európában;

Or. de
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Módosítás 44
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a közlekedés 
szennyezőanyag-kibocsátásának 
csökkentése céljából tekintsék 
prioritásnak a páneurópai intelligens 
energiahálózat fejlesztésére irányuló 
befektetést, amely hasznosítja a helyi és 
regionális szinten megújuló forrásokból 
előállított energiát, és elősegíti az 
elektromos járművek használatához 
szükséges infrastruktúra fejlesztését;

Or. ro

Módosítás 45
Bendt Bendtsen

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. emlékeztet rá, hogy mostantól 2020-ig 
mintegy egy billió eurót1 kell befektetni az 
energiarendszerünkbe az Unió energiával 
és éghajlatpolitikájával kapcsolatos 
célkitűzéseinek megvalósítása érdekében, 
és hogy az energiaszállítási hálózatok 
tekintetében körülbelül 100 milliárd eurós 
finanszírozási hiánnyal kell számolni;
__________________
1 Energiainfrastruktúra-prioritások 2020-
ig és azt követően – Az integrált európai 
energiahálózat programterve; 
COM(2010)677.



AM\900774HU.doc 25/30 PE488.017v01-00

HU

Or. en

Módosítás 46
Bendt Bendtsen, Jens Rohde

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. sajnálja, hogy nem részesülnek 
elegendő finanszírozásban az EU 
energiával kapcsolatos kiemelt céljai 
megvalósításának előmozdítására 
irányuló kezdeményezések, és hogy a 
SET-terv az Európai Parlament erre 
irányuló folyamatos kérése ellenére még 
nem kapott elegendő támogatást;

Or. en

Módosítás 47
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. úgy véli, hogy az EU-nak 
beruházásokat kell végrehajtania, hogy 
biztosítsa a garantált európai hozzáférést 
a világűrhöz és az űrbeli 
infrastruktúrához;

Or. ro

Módosítás 48
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. emlékeztet rá, hogy 2013 a középtávú
pénzügyi tervezési időszak utolsó éve, és 
aggasztónak tartja a kifizetési 
előirányzatok szintjének lehetséges 
csökkentését; hangsúlyozza, hogy 
alapvetően szükséges az EU folyamatban 
lévő projektek iránti 
kötelezettségvállalásainak teljesítése;

7. emlékeztet rá, hogy 2013 a pénzügyi 
tervezési időszak utolsó éve; hangsúlyozza, 
hogy alapvetően szükséges az EU 
folyamatban lévő projektek iránti 
kötelezettségvállalásainak teljesítése;

Or. de

Módosítás 49
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. emlékeztet rá, hogy 2013 a középtávú 
pénzügyi tervezési időszak utolsó éve, és 
aggasztónak tartja a kifizetési 
előirányzatok szintjének lehetséges 
csökkentését; hangsúlyozza, hogy 
alapvetően szükséges az EU folyamatban 
lévő projektek iránti 
kötelezettségvállalásainak teljesítése;

7. emlékeztet rá, hogy 2013 a középtávú 
pénzügyi tervezési időszak utolsó éve, és 
aggasztónak tartja a kifizetési 
előirányzatok szintjének lehetséges 
csökkentését; hangsúlyozza, hogy 
alapvetően szükséges az EU folyamatban 
lévő projektek iránti 
kötelezettségvállalásainak teljesítése, és 
támogatja a kifizetési előirányzatok 
Bizottság által a költségvetési tervezetben 
javasolt növelését;

Or. en

Módosítás 50
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. emlékeztet rá, hogy 2013 a középtávú
pénzügyi tervezési időszak utolsó éve, és 
aggasztónak tartja a kifizetési 
előirányzatok szintjének lehetséges 
csökkentését; hangsúlyozza, hogy 
alapvetően szükséges az EU folyamatban 
lévő projektek iránti 
kötelezettségvállalásainak teljesítése;

7. emlékeztet rá, hogy 2013 a jelenlegi
pénzügyi tervezési időszak utolsó éve, és 
aggasztónak tartja a kifizetési 
előirányzatok szintjének lehetséges 
csökkentését; hangsúlyozza, hogy 
alapvetően szükséges az EU folyamatban 
lévő projektek iránti 
kötelezettségvállalásainak teljesítése;

Or. ro

Módosítás 51
Herczog Edit

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. továbbra is határozottan ellenzi a 
hetedik keretprogramra vagy az 1. fejezet 
alatti más kiemelt programokra 
elkülönített források ITER-projekt 
számára történő átcsoportosítását.

törölve

Or. en

Módosítás 52
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. továbbra is határozottan ellenzi a 
hetedik keretprogramra vagy az 1. fejezet 
alatti más kiemelt programokra 
elkülönített források ITER-projekt 
számára történő átcsoportosítását.

8. úgy véli, hogy az ITER az egyik 
legfontosabb és legígéretesebb uniós 
projekt, és a program sikerének 
biztosítása érdekében felszólít a szükséges 
finanszírozás biztosítására;
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Or. ro

Módosítás 53
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. továbbra is határozottan ellenzi a hetedik 
keretprogramra vagy az 1. fejezet alatti 
más kiemelt programokra elkülönített 
források ITER-projekt számára történő 
átcsoportosítását.

8. továbbra is határozottan ellenzi a hetedik 
keretprogramra vagy az 1. fejezet alatti 
más kiemelt programokra elkülönített 
források ITER-projekt számára történő, a 
Bizottság által a költségvetési tervezetben 
javasolt átcsoportosítását; úgy véli, hogy a 
hetedik keretprogramot teljes mértékben 
meg kell valósítani, és hogy a közös 
technológiai kezdeményezésekből 
származó megtakarításokat nem az ITER-
hez kell átcsoportosítani, hanem olyan 
kutatás-fejlesztési tevékenységekre kell 
fordítani, amelyek a közeljövőben 
fenntartható energetikai megoldásokat 
fognak kínálni az EU számára;

Or. en

Módosítás 54
Bendt Bendtsen

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. továbbra is határozottan ellenzi a hetedik 
keretprogramra vagy az 1. fejezet alatti 
más kiemelt programokra elkülönített 
források ITER-projekt számára történő 
átcsoportosítását.

8. továbbra is határozottan ellenzi a hetedik 
keretprogramra vagy az 1. fejezet alatti 
más kiemelt programokra elkülönített 
források ITER-program számára történő 
átcsoportosítását, ami csökkenti a jelentős 
aktuális társadalmi kihívások kezelését 
célzó programok számára rendelkezésre 
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álló pénzeszközöket; 

Or. en

Módosítás 55
Jean-Pierre Audy

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. továbbra is határozottan ellenzi a hetedik 
keretprogramra vagy az 1. fejezet alatti 
más kiemelt programokra elkülönített 
források ITER-projekt számára történő 
átcsoportosítását.

8. továbbra is határozottan ellenzi a hetedik 
keretprogramra vagy az 1. fejezet alatti 
más kiemelt programokra elkülönített 
források átcsoportosítását, amelynek célja 
az ITER-projekt többletköltségei 
finanszírozásának megoldása 2013-ban;

Or. fr

Módosítás 56
Herczog Edit

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. üdvözli az ITER többletköltségeinek 
finanszírozásával kapcsolatban 2011 
decemberében elért megállapodást, ám 
úgy gondolja, hogy a 360 millió euró 
2013-as költségvetésben való biztosítása 
nem hátráltathatja más uniós politikák 
sikeres megvalósítását, különös tekintettel 
azon politikákra, amelyek hozzájárulnak 
az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 
megvalósításához a programozási időszak 
utolsó évében, és kifejezetten ellenez 
minden olyan átcsoportosítást, amely sérti 
ezt a költségvetési prioritást;

Or. en



PE488.017v01-00 30/30 AM\900774HU.doc

HU


