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Módosítás 1
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. Úgy véli, hogy az Uniónak a jelenlegi 
gazdasági és szociális válságból való 
kivezetéséhez, valamint jövőbeli 
versenyképességének egy globalizált 
világban történő biztosításához, rendkívül 
fontos, hogy az Európa 2020 stratégiában 
megfogalmazott célok – intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés –
megvalósuljanak; hangsúlyozza, hogy 
ezeknek a céloknak a végrehajtásához az 
Unió központi politikáiba fektetett, 
összesen 1600 milliárd euróra becsült, 
jövőre irányuló beruházásokra van 
szükség;

(1) Úgy véli, hogy az Uniónak a jelenlegi 
gazdasági és szociális válságból való 
kivezetéséhez, valamint jövőbeli 
versenyképességének egy globalizált 
világban történő biztosításához, rendkívül 
fontos, hogy az Európa 2020 stratégiában 
megfogalmazott célok – intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés –
megvalósuljanak; hangsúlyozza, hogy 
ezeknek a céloknak a végrehajtásához az 
Unió központi politikáiba fektetett, 
összesen 1600 milliárd euróra becsült, 
jövőre irányuló beruházásokra van 
szükség; emlékeztet a Parlament 2011.
június 8-i állásfoglalására1, amely 
rámutat arra, hogy még ha legalább 5 %-
kal emelnék is a 2013-as szinthez képest a 
következő többéves pénzügyi keret 
forrásainak szintjét, ez csak korlátozott 
mértékben járulna hozzá az elfogadott 
uniós célkitűzések és 
kötelezettségvállalások megvalósításához, 
illetve a közösségi szolidaritás elvéhez;
__________________
1Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0266.

Or. en

Módosítás 2
Franck Proust

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az Uniónak a jelenlegi 
gazdasági és szociális válságból való 
kivezetéséhez, valamint jövőbeli 
versenyképességének egy globalizált 
világban történő biztosításához, rendkívül 
fontos, hogy az Európa 2020 stratégiában 
megfogalmazott célok – intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés –
megvalósuljanak; hangsúlyozza, hogy 
ezeknek a céloknak a végrehajtásához az 
Unió központi politikáiba fektetett, 
összesen 1600 milliárd euróra becsült, 
jövőre irányuló beruházásokra van 
szükség;

(1) Úgy véli, hogy az Uniónak a jelenlegi 
gazdasági és szociális válságból való 
kivezetéséhez, valamint jövőbeli 
versenyképességének egy globalizált 
világban történő biztosításához, rendkívül 
fontos, hogy az Európa 2020 stratégiában 
megfogalmazott célok – intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés –
megvalósuljanak; rámutat arra, hogy 
ennek megvalósítása érdekében az Unió 
törekszik arra, hogy mind a növekedés, 
mind a foglalkoztatás terén a világ vezető 
tudományos és technológiai 
célállomásává váljon; hangsúlyozza, hogy 
ezeknek a céloknak a végrehajtásához az 
Unió központi politikáiba fektetett, 
összesen 1600 milliárd euróra becsült, 
jövőre irányuló beruházásokra van 
szükség;

Or. fr

Módosítás 3
Gunnar Hökmark

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az Uniónak a jelenlegi 
gazdasági és szociális válságból való 
kivezetéséhez, valamint jövőbeli 
versenyképességének egy globalizált 
világban történő biztosításához, rendkívül 
fontos, hogy az Európa 2020 stratégiában 
megfogalmazott célok – intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés –
megvalósuljanak; hangsúlyozza, hogy 
ezeknek a céloknak a végrehajtásához az 
Unió központi politikáiba fektetett, 
összesen 1600 milliárd euróra becsült, 
jövőre irányuló beruházásokra van 

(1) Úgy véli, hogy az Uniónak a jelenlegi 
gazdasági és szociális válságból való 
kivezetéséhez, valamint jövőbeli 
versenyképességének egy globalizált 
világban történő biztosításához, rendkívül 
fontos, hogy az Európa 2020 stratégiában 
megfogalmazott célok – intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés –
megvalósuljanak; úgy véli, hogy a 21. 
század kihívásainak való megfeleléshez 
szükséges pénzügyi igények hatékonyabb 
kielégítéséhez mindenképpen szükség van
az Unió költségvetésének 
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szükség; megreformálására;

Or. en

Módosítás 4
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(1a) Üdvözli a Bizottságnak egy 
méltányosabb, egyszerűbb és átláthatóbb 
sajátforrás-rendszerre irányuló javaslatát, 
amely legkésőbb 2018-ra az uniós 
költségvetésben akár 60%-ra növelné a 
saját forrásokok arányát; teljes mértékben 
támogatja a Bizottságnak egy uniós szintű 
pénzügyi tranzakciós adó, mint uniós 
saját forrás 2014-től tervezett bevezetésére 
irányuló javaslatát;

Or. en

Módosítás 5
Gunnar Hökmark

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(1a) Úgy véli, hogy az uniós költségvetés a 
reform erőteljes eszköze lehet, 
amennyiben az uniós kiadások azokra a 
területekre összpontosulnak, amelyek 
ösztönzik a gazdasági növekedést, azaz az 
innovációra, kutatásra és fejlesztésre;

Or. en
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Módosítás 6
Gunnar Hökmark

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(1b) Hangsúlyozza, hogy számos 
területnek, például az innovációnak, a 
kutatásnak és fejlesztésnek, a 
transzeurópai infrastrukturális 
hálózatokkal kapcsolatos stratégiai 
beruházásoknak és a külpolitikának 
prioritást kell biztosítani a többi területhez 
képest, hogy meg tudjanak felelni a 
jelenlegi és jövőbeli politikai és gazdasági 
kihívásoknak;

Or. en

Módosítás 7
Gunnar Hökmark

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(1c) Hangsúlyozza, hogy az Unió egyik 
legfontosabb célkitűzése 
versenyképességének fokozása, és a világ 
első számú tudásalapú gazdaságba 
történő átmenetének elősegítése; kiemeli, 
hogy a következő többéves pénzügyi 
keretnek valamennyi uniós politikai 
területen ezt a fejlődést kell támogatnia;

Or. en

Módosítás 8
Franck Proust

Véleménytervezet
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2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza az Unió kulcsfontosságú 
szerepét a közösen kialakított Európa 2020 
stratégia célkitűzéseinek megvalósításában, 
mivel az uniós finanszírozás, ha jól meg 
van szervezve, kezdeményezhet és 
előmozdíthat olyan abszolút uniós 
hozzáadott értéket biztosító 
tevékenységeket, amelyeket a tagállamok 
egyedül nem képesek megvalósítani, 
továbbá megteremti a tagállamok 
tevékenységeivel való kiegészítő jelleget és 
szinergiákat lehetővé téve számukra, hogy 
a kulcsfontosságú, jövőre irányuló 
beruházásokra összpontosítsanak; üdvözli 
ezért a Bizottságnak a kutatás, innováció, 
versenyképesség, kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) és 
infrastruktúra területén folytatott uniós 
programok finanszírozásának − a jelenlegi 
2007–2013 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretet illetően történő 
− növelésére irányuló javaslatát.
meggyőződése, hogy ezek a javasolt 
pénzügyi támogatások az éppen csak hogy 
elegendő minimumot jelentik, és szigorúan 
figyelmezteti az egyes tagállamokat, hogy 
ne kíséreljenek meg ezen a szinten 
csökkenteni, mivel ez a lépés az Unió 
hitelességén, valamint a növekedés és a 
foglalkoztatás irányába tett politikai 
elkötelezettségén csorbítana. ugyanakkor 
kiemeli a megfelelő költségvetési 
rugalmasság szükségességét annak 
érdekében, hogy a költségvetési eszközöket 
a változó körülményeknek és 
prioritásoknak megfelelően lehessen 
alakítani;

(2) Hangsúlyozza az Unió kulcsfontosságú 
szerepét a közösen kialakított Európa 2020 
stratégia célkitűzéseinek megvalósításában, 
mivel az uniós finanszírozás, ha jól meg 
van szervezve, kezdeményezhet és 
előmozdíthat olyan abszolút uniós 
hozzáadott értéket biztosító 
tevékenységeket, amelyeket a tagállamok 
egyedül nem képesek megvalósítani, 
továbbá megteremti a tagállamok 
tevékenységeivel való kiegészítő jelleget és 
szinergiákat; üdvözli ezért a Bizottságnak a 
kutatás, innováció, versenyképesség, kis-
és középvállalkozások (kkv-k) és 
infrastruktúra területén folytatott uniós 
programok finanszírozásának − a jelenlegi 
2007–2013 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretet illetően történő 
− növelésére irányuló javaslatát.
meggyőződése, hogy ezek a javasolt 
pénzügyi támogatások az éppen csak hogy 
elegendő minimumot jelentik; alapvető 
fontosságúnak tartja, hogy 2020-ig az 
Unió kiadásainak 3%-át a kutatás és 
innováció területére fordítsa; felszólítja 
Európa állami szerveit és magánszektorát, 
hogy tegyenek meg mindent e cél 
megvalósítása érdekében; szigorúan 
figyelmezteti az egyes tagállamokat, hogy 
ne kíséreljenek meg csökkenteni a 
támogatásokon, mivel ez a lépés az Unió 
hitelességén, valamint a növekedés és a 
foglalkoztatás irányába tett politikai 
elkötelezettségén csorbítana ugyanakkor 
kiemeli a megfelelő költségvetési 
rugalmasság szükségességét annak 
érdekében, hogy a költségvetési eszközöket 
a változó körülményeknek és 
prioritásoknak megfelelően lehessen 
alakítani;

Or. fr
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Módosítás 9
Vicky Ford

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza az Unió kulcsfontosságú 
szerepét a közösen kialakított Európa 2020 
stratégia célkitűzéseinek megvalósításában, 
mivel az uniós finanszírozás, ha jól meg 
van szervezve, kezdeményezhet és 
előmozdíthat olyan abszolút uniós 
hozzáadott értéket biztosító 
tevékenységeket, amelyeket a tagállamok 
egyedül nem képesek megvalósítani, 
továbbá megteremti a tagállamok 
tevékenységeivel való kiegészítő jelleget és 
szinergiákat lehetővé téve számukra, hogy 
a kulcsfontosságú, jövőre irányuló 
beruházásokra összpontosítsanak; üdvözli 
ezért a Bizottságnak a kutatás, innováció, 
versenyképesség, kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) és 
infrastruktúra területén folytatott uniós 
programok finanszírozásának − a jelenlegi 
2007–2013 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretet illetően történő 
− növelésére irányuló javaslatát.
meggyőződése, hogy ezek a javasolt 
pénzügyi támogatások az éppen csak hogy 
elegendő minimumot jelentik, és szigorúan 
figyelmezteti az egyes tagállamokat, hogy 
ne kíséreljenek meg ezen a szinten 
csökkenteni, mivel ez a lépés az Unió 
hitelességén, valamint a növekedés és a 
foglalkoztatás irányába tett politikai 
elkötelezettségén csorbítana. ugyanakkor 
kiemeli a megfelelő költségvetési 
rugalmasság szükségességét annak 
érdekében, hogy a költségvetési eszközöket 
a változó körülményeknek és 
prioritásoknak megfelelően lehessen 
alakítani;

(2) Hangsúlyozza az Unió kulcsfontosságú 
szerepét a közösen kialakított Európa 2020 
stratégia célkitűzéseinek megvalósításában, 
mivel az uniós finanszírozás, ha jól meg 
van szervezve, kezdeményezhet és 
előmozdíthat olyan abszolút uniós 
hozzáadott értéket biztosító 
tevékenységeket, amelyeket a tagállamok 
egyedül nem képesek megvalósítani, 
továbbá megteremti a tagállamok 
tevékenységeivel való kiegészítő jelleget és 
szinergiákat lehetővé téve számukra, hogy 
a kulcsfontosságú, jövőre irányuló 
beruházásokra összpontosítsanak; üdvözli 
ezért a Bizottságnak a kutatás, innováció, 
versenyképesség, kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) és 
infrastruktúra területén folytatott uniós 
programok finanszírozásának − a jelenlegi 
2007–2013 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretet illetően történő 
− növelésére irányuló javaslatát.
meggyőződése, hogy ezek a javasolt 
pénzügyi támogatások az éppen csak hogy 
elegendő minimumot jelentik ezeken a 
területeken; ugyanakkor kiemeli a 
megfelelő költségvetési fegyelem és
rugalmasság szükségességét annak 
érdekében, hogy a költségvetési eszközöket
megfelelően lehessen célba venni, és 
alkalmazhatóvá tenni a változó 
körülményeknek és prioritásoknak;

Or. en
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Módosítás 10
Gunnar Hökmark

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza az Unió kulcsfontosságú 
szerepét a közösen kialakított Európa 2020 
stratégia célkitűzéseinek megvalósításában,
mivel az uniós finanszírozás, ha jól meg 
van szervezve, kezdeményezhet és 
előmozdíthat olyan abszolút uniós 
hozzáadott értéket biztosító 
tevékenységeket, amelyeket a tagállamok 
egyedül nem képesek megvalósítani, 
továbbá megteremti a tagállamok 
tevékenységeivel való kiegészítő jelleget és 
szinergiákat lehetővé téve számukra, hogy 
a kulcsfontosságú, jövőre irányuló 
beruházásokra összpontosítsanak; üdvözli 
ezért a Bizottságnak a kutatás, innováció, 
versenyképesség, kis- és
középvállalkozások (kkv-k) és 
infrastruktúra területén folytatott uniós 
programok finanszírozásának − a jelenlegi 
2007–2013 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretet illetően történő 
− növelésére irányuló javaslatát.
meggyőződése, hogy ezek a javasolt 
pénzügyi támogatások az éppen csak hogy 
elegendő minimumot jelentik, és szigorúan 
figyelmezteti az egyes tagállamokat, hogy 
ne kíséreljenek meg ezen a szinten 
csökkenteni, mivel ez a lépés az Unió 
hitelességén, valamint a növekedés és a 
foglalkoztatás irányába tett politikai 
elkötelezettségén csorbítana. ugyanakkor 
kiemeli a megfelelő költségvetési 
rugalmasság szükségességét annak 
érdekében, hogy a költségvetési eszközöket 
a változó körülményeknek és 
prioritásoknak megfelelően lehessen 
alakítani;

(2) Hangsúlyozza az Unió kulcsfontosságú 
szerepét a közösen kialakított Európa 2020 
stratégia célkitűzéseinek 
megvalósításában; hangsúlyozza, hogy egy 
intelligens és modern költségvetést kell 
célul kitűzni, amely a mindenre kiterjedő, 
nagy méretű költségvetés helyett 
prioritásokat állapít meg az Unió fő 
politikai célkitűzései, különösen a 
növekedést serkentő területek 
tekintetében; úgy véli, hogy az uniós 
finanszírozás, ha jól meg van szervezve, 
kezdeményezhet és előmozdíthat olyan 
abszolút uniós hozzáadott értéket biztosító 
tevékenységeket, amelyeket a tagállamok 
egyedül nem képesek megvalósítani, 
továbbá megteremti a tagállamok 
tevékenységeivel való kiegészítő jelleget és 
szinergiákat azáltal, hogy lehetővé teszi a
tagállamoknak a kulcsfontosságú, jövőre 
irányuló beruházásokra való 
összpontosítást; üdvözli ezért a 
Bizottságnak a kutatás, innováció, 
versenyképesség, kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) és 
infrastruktúra területén folytatott uniós 
programok finanszírozásának − a jelenlegi 
2007–2013 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretet illetően történő 
− növelésére irányuló javaslatát.
meggyőződése, hogy ezek a javasolt 
pénzügyi támogatások az éppen csak hogy 
elegendő minimumot jelentik, és szigorúan 
figyelmezteti az egyes tagállamokat, hogy 
ne kíséreljenek meg ezen a szinten 
csökkenteni, mivel ez a lépés az Unió 
hitelességén, valamint a növekedés és a 
foglalkoztatás irányába tett politikai 
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elkötelezettségén csorbítana. ugyanakkor 
kiemeli a megfelelő költségvetési 
rugalmasság szükségességét annak 
érdekében, hogy a költségvetési eszközöket 
a változó körülményeknek és 
prioritásoknak megfelelően lehessen 
alakítani;

Or. en

Módosítás 11
Gunnar Hökmark

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(2a) Sürgeti a jelenlegi többéves pénzügyi 
keret kiadásainak teljes körű 
felülvizsgálatát azon kiadások azonosítása 
érdekében, amelyek döntő fontosságúak 
az Unió politikai céljainak eléréséhez, 
azonosítva eközben azokat a kiadásokat is, 
amelyeket kevésbé fontosak, azzal a céllal, 
hogy az immár nem fontos területekről a 
kiadások 30%-át átcsoportosítsák a 
kiemelt területekre, ezzel felszabadítva 
gazdasági erőforrásokat más területek 
számára;

Or. en

Módosítás 12
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. különösen hangsúlyozza, hogy az (3) Különösen hangsúlyozza, hogy az 
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Unióban növelni, ösztönözni és biztosítani 
kell a kutatás, fejlesztés és innováció 
finanszírozását a 2014–2020 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretben a Horizont 2020 programnak 
juttatott kiadások nagyarányú növelése, a 
finanszírozási eljárások jelentős mértékű 
egyszerűsítése, ugyanakkor a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elvének 
szigorú megőrzése révén;

Unióban növelni, ösztönözni és biztosítani 
kell a kutatás, fejlesztés és innováció 
finanszírozását a 2014–2020 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretben a Horizont 2020 programnak 
juttatott kiadások nagyarányú növelése, a 
finanszírozási eljárások jelentős mértékű 
egyszerűsítése, ugyanakkor a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elvének 
szigorú megőrzése révén; úgy véli, hogy a 
környezetbarát és intelligens 
technológiákra, valamint a szociális 
innovációra és a nem technológiai 
megoldásokra fordított finanszírozások 
növelésén keresztül fokozottabban kell 
ösztönözni a gazdaság környezetbarátabbá 
tételét; arra számít, hogy az 
energiaágazatra szánt finanszírozások 
legalább 80%-át a megújuló energia, az 
energiatárolási technológia, a 
végfelhasználói energiahatékonyság és az 
intelligens hálózatok fejlesztésének 
kutatására és fejlesztésére fordítják;

Or. en

Módosítás 13
Vicky Ford

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. különösen hangsúlyozza, hogy az 
Unióban növelni, ösztönözni és biztosítani 
kell a kutatás, fejlesztés és innováció 
finanszírozását a 2014–2020 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretben a Horizont 2020 programnak 
juttatott kiadások nagyarányú növelése, a 
finanszírozási eljárások jelentős mértékű 
egyszerűsítése, ugyanakkor a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elvének 
szigorú megőrzése révén;

(3) Különösen hangsúlyozza, hogy az 
Unióban növelni, ösztönözni és biztosítani 
kell a kutatás, fejlesztés és innováció 
finanszírozását a 2014–2020 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretben a Horizont 2020 programnak 
juttatott kiadások − az Unió csökkentett 
összköltségvetésének keretén belüli − 
nagyarányú növelése, továbbá a 
finanszírozási eljárások jelentős mértékű 
egyszerűsítése, ugyanakkor a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elvének 
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szigorú megőrzése révén;

Or. en

Módosítás 14
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3a) Meggyőződése, hogy a Horizont 2020 
forrásainak összhangban kell állniuk az 
Európa 2020 stratégiában 
megfogalmazott prioritásokkal, valamint 
katalizátorként kell működniük az Unió 
hozzáadott értéket teremtő 
tevékenységeinek, az uniós közpénzek 
fokozott áramvonalasításának és a 
magántőke bevonásának tekintetében; 
úgy véli, a Horizont 2020 programra szánt 
költségvetés minimum 15%-át a kkv-kra 
kell fordítani;

Or. en

Módosítás 15
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Hannu Takkula

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kiemeli a kkv-kat támogató uniós 
programok hozzáadott értékét, ugyanis 
ezek a programok nagymértékben 
hozzájárultak a tagállamok az irányú 
erőfeszítéseihez, amelyek a mélyreható 
pénzügyi válság idején a kkv-k 
finanszírozási lehetőségekhez való 
hozzáférésének biztosítása érdekében 

(4) Kiemeli a kkv-kat támogató uniós 
programok hozzáadott értékét, ugyanis 
ezek a programok nagymértékben 
hozzájárultak a tagállamok az irányú 
erőfeszítéseihez, amelyek a mélyreható 
pénzügyi válság idején a kkv-k 
finanszírozási lehetőségekhez és külföldi 
piacokhoz való hozzáférésének biztosítása 
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történtek. ugyanakkor azt is kiemeli, hogy 
a jövőre a nézve egy hatékonyabb és 
változatosabb hozzáférést − kezdve a 
támogatásoktól a kölcsönökig vagy a 
sajáttőke-finanszírozásig − kell a 
finanszírozások terén biztosítani az 
európai iparági szereplőknek;
meggyőződése, hogy a vállalkozások, 
valamint a kkv-k versenyképességét 
támogató programra (COSME) 
előirányzott pénzügyi keretben a pénzügyi 
eszközökre fordított költségvetést növelni, 
az ahhoz való hozzáférésen pedig javítani 
kell, annak érdekében, hogy a program 
egyrészt több kkv-ra kiterjedjen, másrészt 
hatékonyabban ellássa a kkv-k különböző 
igényeit;

érdekében történtek; ugyanakkor azt is 
kiemeli, hogy a kkv-k finanszírozási 
lehetőségekhez való hozzáférését 
különösen hitelgaranciákon és sajáttőke-
finanszírozáson keresztül kell 
előmozdítani, amelyek jelentős mértékű 
ösztönző hatással bírnak, és 
jövedelmükkel visszatérítik a közkiadások 
jelentős részét; rámutat arra, hogy a 
pénzügyi eszközök körét ki kell bővíteni, 
még pedig oly mértékben, hogy az 
kiterjedjen az üzleti ciklus összes 
szakaszára, beleértve a vállalkozások 
átruházását is; meggyőződése, hogy a 
vállalkozások, valamint a kkv-k 
versenyképességét támogató programra
(COSME) előirányzott pénzügyi keretben a 
pénzügyi eszközökre fordított költségvetést 
növelni, az ahhoz való hozzáférésen pedig 
javítani kell, annak érdekében, hogy a 
program egyrészt több kkv-ra kiterjedjen, 
másrészt hatékonyabban ellássa a kkv-k 
különböző igényeit; hangsúlyozza, hogy az 
olyan uniós intézkedések, mint a 
vállalatok európai hálózata (Enterprise 
Europe Network) és a szellemi 
tulajdonjogok tekintetében Kínával 
foglalkozó információs szolgálat a kkv-
kért (China IPR Helpdesk) sikeresen 
kiegészítették a külföldi piacokhoz való 
hozzáférés javítására irányuló jelenlegi 
nemzeti intézkedéseket, és hogy az ilyen 
intézkedésekre szánt uniós finanszírozást 
fent kell tartani; rámutat arra, hogy a 
kitűzött célok elérése érdekében a 
COSME összköltségvetését a többéves 
pénzügyi keret költségvetésének 0,5%-ára 
kell emelni;

Or. en

Módosítás 16
Vicky Ford

Véleménytervezet
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4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kiemeli a kkv-kat támogató uniós 
programok hozzáadott értékét, ugyanis 
ezek a programok nagymértékben 
hozzájárultak a tagállamok az irányú 
erőfeszítéseihez, amelyek a mélyreható 
pénzügyi válság idején a kkv-k 
finanszírozási lehetőségekhez való 
hozzáférésének biztosítása érdekében 
történtek. ugyanakkor azt is kiemeli, hogy 
a jövőre a nézve egy hatékonyabb és 
változatosabb hozzáférést − kezdve a 
támogatásoktól a kölcsönökig vagy a 
sajáttőke-finanszírozásig − kell a 
finanszírozások terén biztosítani az európai 
iparági szereplőknek; meggyőződése, hogy 
a vállalkozások, valamint a kkv-k 
versenyképességét támogató programra
(COSME) előirányzott pénzügyi keretben
a pénzügyi eszközökre fordított
költségvetést növelni, az ahhoz való 
hozzáférésen pedig javítani kell, annak 
érdekében, hogy a program egyrészt több 
kkv-ra kiterjedjen, másrészt hatékonyabban
ellássa a kkv-k különböző igényeit;

(4) Kiemeli a kkv-kat támogató uniós 
programok hozzáadott értékét, ugyanis 
ezek a programok egyes esetekben
nagymértékben hozzájárultak a tagállamok 
az irányú erőfeszítéseihez, amelyek a
mélyreható pénzügyi válság idején a kkv-k 
finanszírozási lehetőségekhez való 
hozzáférésének biztosítása érdekében 
történtek, hangsúlyozza azonban az ilyen 
programok kkv-ra vonatkozó jelentkezési 
eljárásának nagyarányú egyszerűsítését, 
valamint a Bizottság általi időben történő 
kifizetések biztosítását a programokban 
résztvevő kkv-k számára; javasolja, hogy a 
bevált gyakorlatok megosztása érdekében 
a Bizottság és a tagállamok vizsgálják 
felül a sikeres nemzeti programokat; 
ugyanakkor azt is kiemeli, hogy a jövőre a 
nézve egy hatékonyabb és változatosabb 
hozzáférést − kezdve a támogatásoktól a 
kölcsönökig vagy a sajáttőke-
finanszírozásig − kell a finanszírozások 
terén biztosítani az európai iparági 
szereplőknek; meggyőződése, hogy a 
vállalkozások, valamint a kkv-k 
versenyképességét támogató programra
(COSME) előirányzott pénzügyi kereten 
belül a pénzügyi eszközökre fordított
költségvetés arányát növelni, az ahhoz 
való hozzáférésen pedig javítani kell, 
annak érdekében, hogy a program egyrészt 
több kkv-ra kiterjedjen, másrészt 
hatékonyabban kielégítse a kkv-k 
különböző igényeit; kiemeli, hogy a kkv-k 
exportálási lehetőségeinek 
maximalizálása érdekében a határokon és 
főként devizákon átnyúló, az Unió 
területén kívüli kereskedelemben 
résztvevő európai kkv-k számára
biztosítani kell az alapvető és megfizethető 
banki szolgáltatásokhoz való hozzáférést;

Or. en
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Módosítás 17
Amalia Sartori

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kiemeli a kkv-kat támogató uniós 
programok hozzáadott értékét, ugyanis 
ezek a programok nagymértékben 
hozzájárultak a tagállamok az irányú 
erőfeszítéseihez, amelyek a mélyreható
pénzügyi válság idején a kkv-k 
finanszírozási lehetőségekhez való 
hozzáférésének biztosítása érdekében 
történtek. ugyanakkor azt is kiemeli, hogy 
a jövőre a nézve egy hatékonyabb és 
változatosabb hozzáférést − kezdve a 
támogatásoktól a kölcsönökig vagy a 
sajáttőke-finanszírozásig − kell a 
finanszírozások terén biztosítani az európai 
iparági szereplőknek; meggyőződése, hogy
a vállalkozások, valamint a kkv-k
versenyképességét támogató programra 
(COSME) előirányzott pénzügyi keretben 
a pénzügyi eszközökre fordított 
költségvetést növelni, az ahhoz való 
hozzáférésen pedig javítani kell, annak 
érdekében, hogy a program egyrészt több 
kkv-ra kiterjedjen, másrészt 
hatékonyabban ellássa a kkv-k különböző 
igényeit;

(4) Kiemeli a kkv-kat támogató uniós 
programok hozzáadott értékét, ugyanis ezek 
a programok nagymértékben hozzájárultak a 
tagállamok az irányú erőfeszítéseihez, 
amelyek a mélyreható pénzügyi válság idején 
a kkv-k finanszírozási lehetőségekhez való 
hozzáférésének biztosítása érdekében 
történtek; kiemeli, hogy a jövőre a nézve
hatékony hozzáférést − kezdve a 
támogatásoktól a kölcsönökig vagy a 
sajáttőke-finanszírozásig − kell a 
finanszírozások terén az európai iparági 
szereplőknek és főként a kkv-k számára 
biztosítani;

Or. en

Módosítás 18
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. kiemeli a kkv-kat támogató uniós 
programok hozzáadott értékét, ugyanis 
ezek a programok nagymértékben 
hozzájárultak a tagállamok az irányú 
erőfeszítéseihez, amelyek a mélyreható 
pénzügyi válság idején a kkv-k 
finanszírozási lehetőségekhez való 
hozzáférésének biztosítása érdekében 
történtek. ugyanakkor azt is kiemeli, hogy 
a jövőre a nézve egy hatékonyabb és 
változatosabb hozzáférést − kezdve a 
támogatásoktól a kölcsönökig vagy a 
sajáttőke-finanszírozásig − kell a 
finanszírozások terén biztosítani az 
európai iparági szereplőknek; 
meggyőződése, hogy a vállalkozások, 
valamint a kkv-k versenyképességét 
támogató programra (COSME) 
előirányzott pénzügyi keretben a pénzügyi 
eszközökre fordított költségvetést növelni, 
az ahhoz való hozzáférésen pedig javítani 
kell, annak érdekében, hogy a program 
egyrészt több kkv-ra kiterjedjen, másrészt 
hatékonyabban ellássa a kkv-k különböző 
igényeit;

(4) Kiemeli a kkv-kat támogató uniós 
programok hozzáadott értékét, ugyanis 
ezek a programok nagymértékben 
hozzájárultak a tagállamok az irányú 
erőfeszítéseihez, amelyek a mélyreható 
pénzügyi válság idején a kkv-k 
finanszírozási lehetőségekhez való 
hozzáférésének biztosítása érdekében 
történtek. meggyőződése, hogy a 
vállalkozások, valamint a kkv-k 
versenyképességét támogató programra
(COSME) előirányzott pénzügyi keretben
és a Horizont 2020 program keretén belül 
a pénzügyi eszközökre és egy új, a kkv-
knak kifejlesztett eszközre fordított 
költségvetést lényegesen növelni, az ahhoz 
való hozzáférésen pedig javítani kell, 
annak érdekében, hogy a program egyrészt 
több kkv-ra kiterjedjen, másrészt 
hatékonyabban ellássa a kkv-k különböző 
igényeit; hangsúlyozza, hogy a COSME 
célkitűzései között a fenntarthatóság 
elvének is szerepelnie kell, és támogatja a 
COSME költségvetésének 
megkétszerezését;

Or. en

Módosítás 19
Franck Proust

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kiemeli a kkv-kat támogató uniós 
programok hozzáadott értékét, ugyanis 
ezek a programok nagymértékben 
hozzájárultak a tagállamok az irányú 
erőfeszítéseihez, amelyek a mélyreható 
pénzügyi válság idején a kkv-k 
finanszírozási lehetőségekhez való 

(4) Kiemeli a kkv-kat támogató uniós 
programok hozzáadott értékét, ugyanis 
ezek a programok nagymértékben 
hozzájárultak a tagállamok az irányú 
erőfeszítéseihez, amelyek a mélyreható 
pénzügyi válság idején a kkv-k 
finanszírozási lehetőségekhez való 
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hozzáférésének biztosítása érdekében 
történtek. ugyanakkor azt is kiemeli, hogy 
a jövőre a nézve egy hatékonyabb és
változatosabb hozzáférést − kezdve a 
támogatásoktól a kölcsönökig vagy a 
sajáttőke-finanszírozásig − kell a 
finanszírozások terén biztosítani az európai
iparági szereplőknek; meggyőződése, hogy 
a vállalkozások, valamint a kkv-k 
versenyképességét támogató programra
(COSME) előirányzott pénzügyi keretben a 
pénzügyi eszközökre fordított költségvetést 
növelni, az ahhoz való hozzáférésen pedig 
javítani kell, annak érdekében, hogy a 
program egyrészt több kkv-ra kiterjedjen, 
másrészt hatékonyabban ellássa a kkv-k 
különböző igényeit;

hozzáférésének biztosítása érdekében 
történtek. ugyanakkor azt is kiemeli, hogy 
a jövőre nézve egy hatékonyabb, 
változatosabb, egyszerűsített és központi 
(egyablakos ügyintézés a kkv-k számára 
az Unión belül) hozzáférést (kezdve a 
támogatásoktól a kölcsönökig vagy a 
sajáttőke-finanszírozásig) kell a 
finanszírozások terén biztosítani az európai 
iparági szereplőknek; meggyőződése, hogy 
a vállalkozások, valamint a kkv-k 
versenyképességét támogató programra
(COSME) előirányzott pénzügyi keretben a 
pénzügyi eszközökre fordított költségvetést 
növelni, az ahhoz való hozzáférésen pedig 
javítani kell, annak érdekében, hogy a 
program egyrészt több kkv-ra kiterjedjen, 
másrészt hatékonyabban ellássa a kkv-k 
különböző igényeit;

Or. fr

Módosítás 20
Paul Rübig

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kiemeli a kkv-kat támogató uniós 
programok hozzáadott értékét, ugyanis 
ezek a programok nagymértékben 
hozzájárultak a tagállamok az irányú 
erőfeszítéseihez, amelyek a mélyreható 
pénzügyi válság idején a kkv-k 
finanszírozási lehetőségekhez való 
hozzáférésének biztosítása érdekében 
történtek. ugyanakkor azt is kiemeli, hogy 
a jövőre a nézve egy hatékonyabb és 
változatosabb hozzáférést − kezdve a 
támogatásoktól a kölcsönökig vagy a 
sajáttőke-finanszírozásig − kell a 
finanszírozások terén biztosítani az európai 
iparági szereplőknek; meggyőződése, hogy 
a vállalkozások, valamint a kkv-k 

(4) Kiemeli a kkv-kat támogató uniós 
programok hozzáadott értékét, ugyanis 
ezek a programok nagymértékben 
hozzájárultak a tagállamok az irányú 
erőfeszítéseihez, amelyek a mélyreható 
pénzügyi válság idején a kkv-k 
finanszírozási lehetőségekhez való 
hozzáférésének biztosítása érdekében 
történtek. ugyanakkor azt is kiemeli, hogy 
a jövőre a nézve egy hatékonyabb és 
változatosabb hozzáférést − kezdve a 
támogatásoktól a kölcsönökig vagy a 
sajáttőke-finanszírozásig − kell a 
finanszírozások terén biztosítani az európai 
iparági szereplőknek; meggyőződése, hogy 
a vállalkozások, valamint a kkv-k 
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versenyképességét támogató programra
(COSME) előirányzott pénzügyi keretben a 
pénzügyi eszközökre fordított költségvetést 
növelni, az ahhoz való hozzáférésen pedig 
javítani kell, annak érdekében, hogy a 
program egyrészt több kkv-ra kiterjedjen, 
másrészt hatékonyabban ellássa a kkv-k 
különböző igényeit;

versenyképességét támogató programra
(COSME) előirányzott pénzügyi keretben a 
pénzügyi eszközökre fordított költségvetést
− legalább a 2007−2013 közötti időszakra 
vonatkozó versenyképességi és innovációs 
keretprogramra rendelkezésre álló 
források szintjéig − növelni, az ahhoz való 
hozzáférésen pedig javítani kell, annak 
érdekében, hogy a program egyrészt több 
kkv-ra kiterjedjen, másrészt hatékonyabban 
ellássa a kkv-k különböző igényeit;

Or. de

Módosítás 21
Amalia Sartori

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(4a) Meggyőződése, hogy a vállalkozások, 
valamint a kkv-k versenyképességét 
támogató programra (COSME) szánt 
kiadásokat, különösen a pénzügyi eszközök 
tekintetében jelentősen növelni kell, annak 
érdekében, hogy a program még több kkv-ra 
kiterjedjen, valamint támogassa a 
vállalkozások átruházását;
  

Or. en

Módosítás 22
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. azon az állásponton van, hogy a 
fenntartható energiarendszerek egy új 

(5) Azon az állásponton van, hogy a 
fenntartható energiarendszerek egy új 
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generációjának kifejlesztése az Unión belül 
az energiakutatás és -fejlesztés terén 
jelentős beruházási erőfeszítéseket fog 
megkövetelni; hangsúlyozza ezért, hogy 
szükség van a kutatásra és a technológiai 
fejlesztésre fordított finanszírozások 
növelésére, valamint az energia területéhez 
kapcsolódó demonstrációs projektek 
biztosítására; felszólít a már elfogadott 
európai stratégiai energiatechnológiai terv
(SET) teljes körű végrehajtására; felkéri a 
Bizottságot és a Tanácsot, hogy a 2014–
2020 közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kereten belül pontosítsa a 
finanszírozásait;

generációjának kifejlesztése az Unión belül 
az energiakutatás és -fejlesztés terén 
jelentős beruházási erőfeszítéseket fog 
megkövetelni; hangsúlyozza ezért, hogy 
szükség van a kutatásra és a technológiai 
fejlesztésre fordított finanszírozások 
növelésére, valamint az energia területéhez 
kapcsolódó demonstrációs projektek 
biztosítására; felszólít az „Intelligens 
energia – Európa” program 
Versenyképességi és Innovációs 
Végrehajtó Hivatal által kezelt 
költségvetésének fenntartására és 
kiegészítésére; felszólít a már elfogadott 
európai stratégiai energiatechnológiai terv
(SET) teljes körű végrehajtására; felkéri a 
Bizottságot és a Tanácsot, hogy a 2014–
2020 közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kereten belül pontosítsa a 
finanszírozásait; felszólítja a Bizottságot és 
a Tanácsot, hogy biztosítson megfelelő 
finanszírozást az intelligens 
energiahálózatok fejlesztésére;

Or. ro

Módosítás 23
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. azon az állásponton van, hogy a 
fenntartható energiarendszerek egy új 
generációjának kifejlesztése az Unión belül 
az energiakutatás és -fejlesztés terén 
jelentős beruházási erőfeszítéseket fog 
megkövetelni; hangsúlyozza ezért, hogy 
szükség van a kutatásra és a technológiai 
fejlesztésre fordított finanszírozások 
növelésére, valamint az energia 
területéhez kapcsolódó demonstrációs 
projektek biztosítására; felszólít a már 

(5) Azon az állásponton van, hogy a 
fenntartható energiarendszerek egy új 
generációjának kifejlesztése az Unión belül 
az energiakutatás és -fejlesztés terén 
jelentős beruházási erőfeszítéseket fog 
megkövetelni; hangsúlyozza ezért, hogy 
szükség van a kutatásra és a technológiai 
fejlesztésre fordított finanszírozások 
növelésére, különösen a megújuló 
energiák és az energiatakarékossági 
rendszerek területén; felszólít a már 
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elfogadott európai stratégiai 
energiatechnológiai terv (SET) teljes körű
végrehajtására; felkéri a Bizottságot és a 
Tanácsot, hogy a 2014–2020 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
kereten belül pontosítsa a finanszírozásait;

elfogadott európai stratégiai 
energiatechnológiai terv (SET) 
végrehajtására a nem hagyományos 
energiák népszerűsítése érdekében;
támogatja a Bizottságot abban, hogy a
nemzetközi termonukleáris kísérleti 
reaktor finanszírozását a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kereten kívül helyezi;

Or. en

Módosítás 24
Jan Březina, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Alajos Mészáros

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(5a) Hangsúlyozza az elegendő szintű 
alapok kiosztását a tagállamok számára, 
amelyek az Európai Unióhoz való 
csatlakozási tárgyalások során ígéretet 
tettek az reaktorblokkok bezárására, majd 
az ezt követő leszerelésére, felismerve 
annak tényét, hogy ez a korai bezárás 
rendkívüli pénzügyi terhet jelentett az 
érintett tagállamok számára;

Or. en

Módosítás 25
Kent Johansson

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kiemeli a nagyszabású infrastrukturális 
projektek (ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) stratégiai jelentőségét az Unió 
jövőbeli versenyképességére, valamint az 

(6) Kiemeli a nagyszabású infrastrukturális 
projektek (ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) stratégiai jelentőségét az Unió 
jövőbeli versenyképességére, valamint az 
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uniós iparágak megerősítésére nézve; úgy 
véli, hogy az ipar finanszírozását egy teljes 
mértékben önálló és átfogó többéves 
költségvetés alapján az Unió 
költségvetéséből kell biztosítani, míg az 
iparágak irányítását érintő fejlesztésekkel 
kapcsolatban az EU-Szerződés szabályai 
szerint kell eljárni. felhívja a figyelmet, 
hogy a projektek végrehajtása során 
esetlegesen fellépő túlköltekezés esetén 
olyan megoldást kell találni, amely nem 
fenyegeti az Európa 2020 stratégia 
céljainak eléréséhez hozzájáruló uniós 
politikák finanszírozását és sikeres 
végrehajtását;

uniós iparágak megerősítésére nézve; úgy 
gondolja, hogy azok a projektek, amelyek 
lényegesen meghaladják vagy 
meghaladták költségvetési keretüket, míg 
más projektek vezetői a pénzügyi 
nehézségek és recesszió idején is 
kénytelenek szigorú költségvetési 
keretekhez alkalmazkodni, ne kapjanak a 
továbbiakban finanszírozást; rámutat 
annak kockázatára, hogy az ilyen 
projektek alááshatják a bizalmat, és 
megnehezíthetik a jövőbeli kutatási 
projektek finanszírozását; úgy véli, hogy 
az ipar finanszírozását egy teljes mértékben 
önálló és átfogó többéves költségvetés 
alapján az Unió költségvetéséből kell 
biztosítani, míg az iparágak irányítását 
érintő fejlesztésekkel kapcsolatban az EU-
Szerződés szabályai szerint kell eljárni.
felhívja a figyelmet, hogy a projektek 
végrehajtása során esetlegesen fellépő 
túlköltekezés esetén olyan megoldást kell 
találni, amely nem fenyegeti az Európa 
2020 stratégia céljainak eléréséhez 
hozzájáruló uniós politikák finanszírozását 
és sikeres végrehajtását;

véleménye szerint fennáll annak a 
veszélye, hogy a pénzügyi kereten kívül 
eső magas kockázatú projektek kárt 
tehetnek az Unió költségvetésének 
átláthatóságában és kiszámíthatóságában, 
alááshatják a költségvetési fegyelmet, és 
ellentmondhatnak a költségvetés 
eredményességére vonatkozó elveknek;

Or. sv

Módosítás 26
Kent Johansson

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

kiemeli a nagyszabású infrastrukturális 
projektek (ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) stratégiai jelentőségét az Unió 
jövőbeli versenyképességére, valamint az 
uniós iparágak megerősítésére nézve; úgy 
véli, hogy az ipar finanszírozását egy teljes 
mértékben önálló és átfogó többéves 
költségvetés alapján az Unió 
költségvetéséből kell biztosítani, míg az 
iparágak irányítását érintő fejlesztésekkel 
kapcsolatban az EU-Szerződés szabályai 
szerint kell eljárni. felhívja a figyelmet, 
hogy a projektek végrehajtása során 
esetlegesen fellépő túlköltekezés esetén 
olyan megoldást kell találni, amely nem 
fenyegeti az Európa 2020 stratégia 
céljainak eléréséhez hozzájáruló uniós 
politikák finanszírozását és sikeres 
végrehajtását;

Kiemeli a nagyszabású infrastrukturális 
projektek (ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) stratégiai jelentőségét az Unió 
jövőbeli versenyképességére, valamint az 
uniós iparágak megerősítésére nézve; úgy 
véli, hogy az ipar finanszírozását egy teljes 
mértékben önálló és átfogó többéves 
költségvetés alapján az Unió 
költségvetéséből kell biztosítani, míg az 
iparágak irányítását érintő fejlesztésekkel 
kapcsolatban az EU-Szerződés szabályai 
szerint kell eljárni. felhívja a figyelmet, 
hogy a projektek végrehajtása során 
esetlegesen fellépő túlköltekezés esetén 
olyan megoldást kell találni, amely nem 
fenyegeti az Európa 2020 stratégia 
céljainak eléréséhez hozzájáruló uniós 
politikák finanszírozását és sikeres 
végrehajtását;

véleménye szerint fennáll annak a 
veszélye, hogy a pénzügyi kereten kívül 
eső magas kockázatú projektek kárt 
tehetnek az Unió költségvetésének 
átláthatóságában és kiszámíthatóságában, 
alááshatják a költségvetési fegyelmet, és 
ellentmondhatnak a költségvetés 
eredményességére vonatkozó elveknek;

Or. sv

Módosítás 27
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kiemeli a nagyszabású infrastrukturális 
projektek (ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) stratégiai jelentőségét az Unió 
jövőbeli versenyképességére, valamint az 

(6) Tudomásul veszi azt a stratégiai 
jelentőséget, amellyel a nagyszabású 
infrastrukturális projektek bírhatnak az 
Unió jövőbeli versenyképességére, 
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uniós iparágak megerősítésére nézve; úgy 
véli, hogy az ipar finanszírozását egy teljes 
mértékben önálló és átfogó többéves 
költségvetés alapján az Unió 
költségvetéséből kell biztosítani, míg az 
iparágak irányítását érintő fejlesztésekkel 
kapcsolatban az EU-Szerződés szabályai 
szerint kell eljárni. felhívja a figyelmet, 
hogy a projektek végrehajtása során 
esetlegesen fellépő túlköltekezés esetén 
olyan megoldást kell találni, amely nem 
fenyegeti az Európa 2020 stratégia 
céljainak eléréséhez hozzájáruló uniós 
politikák finanszírozását és sikeres 
végrehajtását;

valamint az uniós iparágak megerősítésére 
nézve; aggodalmát fejezi ki azonban 
néhány ilyen nagyszabású 
infrastrukturális projekt költség-haszon 
arányát illetően; kéri, hogy a nagyszabású 
infrastrukturális projekteket egy külön 
alkategóriába különítsék el a többéves 
pénzügyi kereten belül, valamint felszólít 
a kiadások hatékonyabb kezelésére és 
ellenőrzésére a túlköltekezés elkerülése 
érdekében; felhívja a figyelmet, hogy a 
projektek végrehajtása során esetlegesen 
fellépő túlköltekezés esetén olyan 
megoldást kell találni, amely nem 
fenyegeti az Európa 2020 stratégia 
céljainak eléréséhez hozzájáruló uniós 
politikák finanszírozását és sikeres 
végrehajtását;

Or. en

Módosítás 28
Amalia Sartori

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

kiemeli a nagyszabású infrastrukturális 
projektek (ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) stratégiai jelentőségét az Unió 
jövőbeli versenyképességére, valamint az 
uniós iparágak megerősítésére nézve; úgy 
véli, hogy az ipar finanszírozását egy 
teljes mértékben önálló és átfogó többéves 
költségvetés alapján az Unió 
költségvetéséből kell biztosítani, míg az
iparágak irányítását érintő fejlesztésekkel 
kapcsolatban az EU-Szerződés szabályai 
szerint kell eljárni. felhívja a figyelmet, 
hogy a projektek végrehajtása során
esetlegesen fellépő túlköltekezés esetén 
olyan megoldást kell találni, amely nem 
fenyegeti az Európa 2020 stratégia 
céljainak eléréséhez hozzájáruló uniós 

Kiemeli a nagyszabású infrastrukturális 
projektek (ITER, Galileo, EGNOS, 
GMES) stratégiai jelentőségét az Unió 
jövőbeli versenyképességére, valamint az 
uniós iparágak megerősítésére nézve; úgy 
véli, hogy finanszírozásukat egy teljes 
mértékben önálló és átfogó többéves 
költségvetés alapján az Unió 
költségvetéséből kell biztosítani, míg az
irányítást érintő fejlesztésekkel 
kapcsolatban az EU-Szerződés szabályai 
szerint kell eljárni; felhívja a figyelmet, 
hogy ha ezen projektek valamelyikének
végrehajtása során fellépő túlköltekezés 
esetén olyan megoldást kell találni, amely 
nem fenyegeti az Európa 2020 stratégia 
céljainak eléréséhez hozzájáruló más 
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politikák finanszírozását és sikeres 
végrehajtását;

nagyszabású projektek vagy uniós 
politikák finanszírozását és sikeres 
végrehajtását;

Or. en

Módosítás 29
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Hannu Takkula

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kiemeli a nagyszabású infrastrukturális 
projektek (ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) stratégiai jelentőségét az Unió 
jövőbeli versenyképességére, valamint az 
uniós iparágak megerősítésére nézve; úgy 
véli, hogy az ipar finanszírozását egy teljes 
mértékben önálló és átfogó többéves 
költségvetés alapján az Unió 
költségvetéséből kell biztosítani, míg az
iparágak irányítását érintő fejlesztésekkel 
kapcsolatban az EU-Szerződés szabályai 
szerint kell eljárni. felhívja a figyelmet, 
hogy a projektek végrehajtása során 
esetlegesen fellépő túlköltekezés esetén 
olyan megoldást kell találni, amely nem 
fenyegeti az Európa 2020 stratégia 
céljainak eléréséhez hozzájáruló uniós 
politikák finanszírozását és sikeres 
végrehajtását;

(6) Kiemeli a nagyszabású infrastrukturális 
projektek (ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) stratégiai jelentőségét az Unió 
jövőbeli versenyképességére, valamint az 
uniós iparágak megerősítésére nézve; úgy 
véli, hogy a nagyszabású ipari projektek
finanszírozását egy teljes mértékben önálló 
és átfogó többéves költségvetés alapján az 
Unió költségvetéséből kell biztosítani, míg 
az nagyszabású ipari projektek irányítását 
érintő fejlesztésekkel kapcsolatban az EU-
Szerződés szabályai szerint kell eljárni; 
felhívja a figyelmet, hogy a projektek 
végrehajtása során esetlegesen fellépő 
túlköltekezés esetén olyan megoldást kell 
találni, amely nem fenyegeti az Európa 
2020 stratégia céljainak eléréséhez 
hozzájáruló uniós politikák finanszírozását 
és sikeres végrehajtását;

Or. en

Módosítás 30
Vicky Ford

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. kiemeli a nagyszabású infrastrukturális 
projektek (ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) stratégiai jelentőségét az Unió 
jövőbeli versenyképességére, valamint az 
uniós iparágak megerősítésére nézve; úgy 
véli, hogy az ipar finanszírozását egy teljes 
mértékben önálló és átfogó többéves 
költségvetés alapján az Unió 
költségvetéséből kell biztosítani, míg az 
iparágak irányítását érintő fejlesztésekkel 
kapcsolatban az EU-Szerződés szabályai 
szerint kell eljárni. felhívja a figyelmet, 
hogy a projektek végrehajtása során 
esetlegesen fellépő túlköltekezés esetén 
olyan megoldást kell találni, amely nem 
fenyegeti az Európa 2020 stratégia 
céljainak eléréséhez hozzájáruló uniós 
politikák finanszírozását és sikeres 
végrehajtását;

(6) Kiemeli a nagyszabású infrastrukturális 
projektek (ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) stratégiai jelentőségét az Unió 
jövőbeli versenyképességére, valamint az 
uniós iparágak megerősítésére nézve; úgy 
véli, hogy az ipar finanszírozását egy teljes 
mértékben önálló és átfogó többéves 
költségvetés alapján az Unió 
költségvetéséből kell biztosítani, míg az 
iparágak irányítását érintő fejlesztésekkel 
kapcsolatban az EU-Szerződés szabályai 
szerint kell eljárni. felhívja a figyelmet, 
hogy a projektek végrehajtása során 
esetlegesen fellépő túlköltekezés esetén 
olyan megoldást kell találni, amely nem 
fenyegeti az Európa 2020 stratégia 
céljainak eléréséhez hozzájáruló uniós 
politikák finanszírozását és sikeres 
végrehajtását; kiemeli annak szükségét, 
hogy a nemzetközi termonukleáris 
kísérleti reaktorra fordított költségvetés 
újból a Horizont 2020 program 
költségvetése alá tartozzon e létfontosságú 
kutatási projekt folyamatos 
finanszírozásának biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 31
Edit Herczog

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kiemeli a nagyszabású infrastrukturális 
projektek (ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) stratégiai jelentőségét az Unió 
jövőbeli versenyképességére, valamint az 
uniós iparágak megerősítésére nézve; úgy 
véli, hogy az ipar finanszírozását egy teljes 
mértékben önálló és átfogó többéves 

(6) Kiemeli a nagyszabású infrastrukturális 
projektek (ITER, Galileo, EGNOS, 
GMES) stratégiai jelentőségét az Unió 
jövőbeli versenyképességére, valamint az 
uniós iparágak megerősítésére nézve; úgy 
véli, hogy az ipar finanszírozását egy teljes 
mértékben önálló és átfogó többéves 
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költségvetés alapján az Unió 
költségvetéséből kell biztosítani, míg az 
iparágak irányítását érintő fejlesztésekkel 
kapcsolatban az EU-Szerződés szabályai 
szerint kell eljárni. felhívja a figyelmet, 
hogy a projektek végrehajtása során 
esetlegesen fellépő túlköltekezés esetén 
olyan megoldást kell találni, amely nem 
fenyegeti az Európa 2020 stratégia 
céljainak eléréséhez hozzájáruló uniós 
politikák finanszírozását és sikeres 
végrehajtását;

költségvetés alapján az Unió 
költségvetéséből kell biztosítani, míg az 
iparágak irányítását érintő fejlesztésekkel 
kapcsolatban az EU-Szerződés szabályai 
szerint kell eljárni. felhívja a figyelmet, 
hogy a projektek végrehajtása során 
esetlegesen fellépő túlköltekezés esetén 
olyan megoldást kell találni, amely nem 
fenyegeti az Európa 2020 stratégia 
céljainak eléréséhez hozzájáruló uniós 
politikák finanszírozását és sikeres 
végrehajtását;

Or. en

Módosítás 32
Kent Johansson

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

kiemeli a nagyszabású infrastrukturális 
projektek (ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) stratégiai jelentőségét az Unió 
jövőbeli versenyképességére, valamint az 
uniós iparágak megerősítésére nézve; úgy 
véli, hogy az ipar finanszírozását egy teljes 
mértékben önálló és átfogó többéves 
költségvetés alapján az Unió 
költségvetéséből kell biztosítani, míg az 
iparágak irányítását érintő fejlesztésekkel 
kapcsolatban az EU-Szerződés szabályai 
szerint kell eljárni. felhívja a figyelmet, 
hogy a projektek végrehajtása során 
esetlegesen fellépő túlköltekezés esetén 
olyan megoldást kell találni, amely nem 
fenyegeti az Európa 2020 stratégia 
céljainak eléréséhez hozzájáruló uniós 
politikák finanszírozását és sikeres 
végrehajtását;

Kiemeli a nagyszabású infrastrukturális 
projektek (Galileo, GLONASS, GMES) 
stratégiai jelentőségét az Unió jövőbeli 
versenyképességére, valamint az uniós 
iparágak megerősítésére nézve; úgy véli, 
hogy az ipar finanszírozását egy teljes
mértékben önálló és átfogó többéves 
költségvetés alapján az Unió 
költségvetéséből kell biztosítani, míg az 
iparágak irányítását érintő fejlesztésekkel 
kapcsolatban az EU-Szerződés szabályai 
szerint kell eljárni. felhívja a figyelmet, 
hogy a projektek végrehajtása során 
esetlegesen fellépő túlköltekezés esetén 
olyan megoldást kell találni, amely nem 
fenyegeti az Európa 2020 stratégia 
céljainak eléréséhez hozzájáruló uniós 
politikák finanszírozását és sikeres 
végrehajtását;

Or. sv
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Módosítás 33
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy az állami költségvetési 
megszorítások jelenlegi helyzetében az 
Európa 2020 stratégia megvalósításához 
szükséges hosszú távú beruházások 
létrejöttéhez egyértelműen szükség van 
más finanszírozási források kiegyenlítő 
igénybevételére; meggyőződése, hogy az 
Unió hozzáadott értéke növekszik, 
különösen a nagy kockázattal járó 
költséges és a tagállamok felett álló 
hosszú távú programok támogatásán 
keresztül; felszólítja ezért az Unió 
intézkedéseiben részt vevőket, hogy a 
nagyszabású tevékenységek esetében 
csökkentsék a beruházási kockázatokat, 
továbbá fejlesszék az európai energiaügyi 
és IKT-infrastrukturális beruházásokat;
üdvözli ezzel kapcsolatosan az uniós 
projektkötvényekkel kapcsolatos 
kezdeményezés 2012−2013-as kísérleti
szakaszának beindulását, valamint a 
Bizottságnak az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközre (CEF) 
vonatkozó javaslatát, mint a helyes irányba 
tett első lépéseket;

(7) Úgy véli, hogy az állami költségvetési 
megszorítások jelenlegi helyzetében az 
Európa 2020 stratégia megvalósításához 
szükséges hosszú távú beruházások 
létrejöttéhez egyértelműen szükség van 
más finanszírozási források kiegyenlítő 
igénybevételére; meggyőződése, hogy az 
Unió hozzáadott értéke különösen a 
tagállamok felett álló programok 
támogatásán keresztül növekszik; 
felszólítja ezért az Unió intézkedéseiben 
részt vevőket, hogy a nagyszabású 
tevékenységek esetében csökkentsék a 
beruházási kockázatokat, továbbá 
fejlesszék az európai energiaügyi és IKT-
infrastrukturális beruházásokat; üdvözli 
ezzel kapcsolatosan az uniós 
projektkötvényekkel kapcsolatos 
kezdeményezés 2012−2013-as kísérleti 
szakaszának beindulását, valamint a 
Bizottságnak az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközre (CEF) 
vonatkozó javaslatát, mint a helyes irányba 
tett első lépéseket; felkéri a Bizottságot, 
hogy a CEF-re vonatkozó javaslatában az 
energiaügyi befektetésekre előirányzott 
alapok legalább két harmadát a 
fenntartható energiával kapcsolatos 
projektekre, mint például az 
energiahatékonyságot és az intelligens 
hálózatokat érintő projektekre jelölje ki;

Or. en
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Módosítás 34
Vicky Ford

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy az állami költségvetési 
megszorítások jelenlegi helyzetében az 
Európa 2020 stratégia megvalósításához 
szükséges hosszú távú beruházások 
létrejöttéhez egyértelműen szükség van 
más finanszírozási források kiegyenlítő 
igénybevételére; meggyőződése, hogy az 
Unió hozzáadott értéke növekszik, 
különösen a nagy kockázattal járó 
költséges és a tagállamok felett álló hosszú 
távú programok támogatásán keresztül;
felszólítja ezért az Unió intézkedéseiben 
részt vevőket, hogy a nagyszabású 
tevékenységek esetében csökkentsék a 
beruházási kockázatokat, továbbá 
fejlesszék az európai energiaügyi és IKT-
infrastrukturális beruházásokat; üdvözli 
ezzel kapcsolatosan az uniós 
projektkötvényekkel kapcsolatos 
kezdeményezés 2012−2013-as kísérleti 
szakaszának beindulását, valamint a 
Bizottságnak az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközre (CEF) 
vonatkozó javaslatát, mint a helyes irányba 
tett első lépéseket;

(7) Úgy véli, hogy az állami költségvetési 
megszorítások jelenlegi helyzetében az 
Európa 2020 stratégia megvalósításához 
szükséges hosszú távú beruházások 
létrejöttéhez egyértelműen szükség van 
más finanszírozási források kiegyenlítő 
igénybevételére; meggyőződése, hogy az 
Unió hozzáadott értéke növekszik, 
különösen a nagy kockázattal járó 
költséges és a tagállamok felett álló hosszú 
távú programok támogatásán keresztül;
felszólítja ezért az Unió intézkedéseiben 
részt vevőket, hogy a nagyszabású 
tevékenységek esetében csökkentsék a 
beruházási kockázatokat, továbbá 
fejlesszék többek között az európai 
energiaügyi és IKT-infrastrukturális 
beruházásokat; üdvözli ezzel kapcsolatosan 
az uniós projektkötvényekkel kapcsolatos 
kezdeményezés 2012−2013-as kísérleti 
szakaszának beindulását, valamint a 
Bizottságnak az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközre (CEF) 
vonatkozó javaslatát, mint az ebbe az
irányba tett első lépéseket; javasolja, hogy 
a Bizottság ellenőrizze és vizsgálja felül az 
új vagy módosított jogszabályoknak a 
magánszektor hosszú távú befektetéseire 
gyakorolt halmozott hatását, továbbá 
biztosítsa a befektetéseket akadályozó 
korlátok mihamarabbi csökkentését. 

Or. en

Módosítás 35
Kent Johansson

Véleménytervezet
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7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy az állami költségvetési 
megszorítások jelenlegi helyzetében az 
Európa 2020 stratégia megvalósításához 
szükséges hosszú távú beruházások 
létrejöttéhez egyértelműen szükség van 
más finanszírozási források kiegyenlítő 
igénybevételére; meggyőződése, hogy az 
Unió hozzáadott értéke növekszik, 
különösen a nagy kockázattal járó 
költséges és a tagállamok felett álló hosszú 
távú programok támogatásán keresztül;
felszólítja ezért az Unió intézkedéseiben 
részt vevőket, hogy a nagyszabású 
tevékenységek esetében csökkentsék a 
beruházási kockázatokat, továbbá 
fejlesszék az európai energiaügyi és IKT-
infrastrukturális beruházásokat; üdvözli 
ezzel kapcsolatosan az uniós 
projektkötvényekkel kapcsolatos 
kezdeményezés 2012−2013-as kísérleti 
szakaszának beindulását, valamint a 
Bizottságnak az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközre (CEF) 
vonatkozó javaslatát, mint a helyes irányba 
tett első lépéseket;

(7) Úgy véli, hogy az állami költségvetési 
megszorítások jelenlegi helyzetében az 
Európa 2020 stratégia megvalósításához 
szükséges hosszú távú beruházások 
létrejöttéhez egyértelműen szükség van 
más finanszírozási források kiegyenlítő 
igénybevételére; meggyőződése, hogy az 
Unió hozzáadott értéke növekszik, 
különösen a nagy kockázattal járó 
költséges és a tagállamok felett álló hosszú 
távú programok támogatásán keresztül;
felszólítja ezért az Unió intézkedéseiben 
részt vevőket, hogy a nagyszabású 
tevékenységek esetében csökkentsék a 
beruházási kockázatokat, továbbá 
fejlesszék az európai energiaügyi és IKT-
infrastrukturális beruházásokat; üdvözli 
ezzel kapcsolatosan az uniós 
projektkötvényekkel kapcsolatos 
kezdeményezés 2012−2013-as kísérleti 
szakaszának beindulását, valamint a 
Bizottságnak az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközre (CEF) 
vonatkozó javaslatát, mint a helyes irányba 
tett első lépéseket; hangsúlyozza, hogy 
fontos a CEF megfelelő finanszírozása 
annak érdekében, hogy biztosítsák annak 
végrehajtását, többek között az 
energiaellátás védelme, az ellátás 
különböző forrásainak diverzifikálásával 
az Unió belső piacának megvalósítása, 
valamint a fenntartható fejlődéshez való 
hozzájárulás céljából;

Or. sv

Módosítás 36
Kent Johansson

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

(7a) Úgy véli, hogy azok a projektek, 
amelyek a tagállamok által viselendő 
pénzügyi terheket illetően fokozott 
bizonytalanságot eredményeznek, ne 
részesüljenek az uniós költségvetésből 
való finanszírozásból;

Or. sv

Módosítás 37
Vicky Ford

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. ennek ellenére úgy véli, hogy az Unión 
belüli hosszú távú beruházások nagyobb 
mértékű támogatása egy alaposabb
átgondolást igényel; hangsúlyozza, hogy 
szükség van az Unió költségvetésén 
alapuló kockázatmegosztó pénzügyi 
eszközök fejlesztésére és hatékonyságának 
fokozására, továbbá ezen pénzügyi 
eszközökön keresztül a prioritást élvező 
ágazatokban lévő 
befektetésfinanszírozások 
megkönnyítésére, amelyek a projektek egy 
szélesebb és kiterjedtebb, valamint 
különféle kockázatokat magával vonó 
skáláját teszik lehetővé („projektek 
gyűjteménye” megközelítés);
meggyőződése, hogy az Unió és a nemzeti 
rendszerek közötti szinergiákat és az 
egymást kiegészítő lehetőségeket ki kell 
használni az ilyen eszközök növekedési 
potenciáljának maximalizálása érdekében;
kiemeli, hogy ezeknek az eszközöknek a 
projektek támogathatóságára és 
kiválasztására vonatkozóan világos és 
átlátható kritériumokon kell alapulniuk;

(8) Ennek ellenére úgy véli, hogy az Unión 
belüli hosszú távú beruházások nagyobb 
mértékű támogatása egy alaposabb
vizsgálatot igényel; hangsúlyozza, hogy 
szükség van az Unió költségvetésén 
alapuló kockázatmegosztó pénzügyi 
eszközök további vizsgálatára és 
értékelésére használatuk lehetséges 
fokozása érdekében, továbbá ezen 
pénzügyi eszközökön keresztül a prioritást 
élvező ágazatokban lévő 
befektetésfinanszírozások 
megkönnyítésére, amelyek a projektek egy 
szélesebb és kiterjedtebb, valamint 
különféle kockázatokat magával vonó 
skáláját teszik lehetővé („projektek 
gyűjteménye” megközelítés);
meggyőződése, hogy az Unió és a nemzeti 
rendszerek közötti szinergiákat és az 
egymást kiegészítő lehetőségeket ki kell 
használni az ilyen eszközök növekedési 
potenciáljának maximalizálása érdekében;
kiemeli, hogy ezeknek az eszközöknek a 
projektek támogathatóságára és 
kiválasztására vonatkozóan világos és 
átlátható kritériumokon kell alapulniuk;
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Or. en

Módosítás 38
Vicky Ford

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. fokozottan hangsúlyozza, hogy a haszon 
újbóli befektetése („reflows”) kell legyen 
minden innovatív pénzügyi eszköz 
alapelve; kiemeli, hogy ez a rulírozó elv 
nemcsak államháztartási megtakarításokat 
von maga után, hanem erősíti ezen 
eszközök kiegyenlítő és multiplikációs 
hatását, amely végeredményben elősegíti a 
gazdaságba való beruházások magasabb 
szintű biztosítását;

(9) Fokozottan hangsúlyozza, hogy a 
haszon újbóli befektetése („reflows”) az
innovatív pénzügyi eszközök hasznos 
alapelvének bizonyulhat; kiemeli, hogy ez 
a rulírozó elv nemcsak államháztartási 
megtakarításokat von maga után, hanem 
erősíti ezen eszközök kiegyenlítő és 
multiplikációs hatását, amely 
végeredményben elősegíti a gazdaságba 
való beruházások magasabb szintű 
biztosítását;

Or. en

Módosítás 39
Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza az egyedi programok
(Horizont 2020, COSME, CEF) közötti 
átjárhatóság és szinergiák, valamint a 
kohéziós politika előmozdításának 
fontosságát; meggyőződése, hogy minden 
egyes tagállamban ösztönözni kell a 
kumulatív vagy összetett finanszírozást a 
rendelkezésre álló uniós alapokból való 
részesedés maximalizálása érdekében, 
amely által a tagállamok egyedi 
programokban való részvételi aránya is 
növelhető, valamint annak érdekében, hogy 

(10) Hangsúlyozza az egyedi programok
(Horizont 2020, COSME, CEF) közötti 
átjárhatóság és szinergiák, valamint a 
kohéziós politika előmozdításának 
fontosságát; meggyőződése, hogy minden 
egyes tagállamban ösztönözni kell a 
kumulatív vagy összetett finanszírozást a 
rendelkezésre álló uniós alapokból való 
részesedés maximalizálása érdekében, 
amely által a tagállamok egyedi 
programokban való részvételi aránya is 
növelhető, valamint annak érdekében, hogy 
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az Unió egész területén egyenletesebb 
gazdasági fejlődés valósuljon meg;

az Unió egész területén egyenletesebb 
gazdasági fejlődés valósuljon meg; kiemeli 
ugyanakkor, hogy a kohéziós politika nem 
jelenti az egyedi programok helyes 
finanszírozásának helyettesítését; úgy véli, 
hogy a kohéziós politika mint kiegészítő 
forrás támogathat olyan intézkedéseket, 
mint például az energiahatékonyság, 
viszont csak abban az esetben, ha ezek a 
programok előmozdítják a kohéziós 
politika konvergenciával kapcsolatos 
céljait;

Or. en

Módosítás 40
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza az egyedi programok
(Horizont 2020, COSME, CEF) közötti 
átjárhatóság és szinergiák, valamint a 
kohéziós politika előmozdításának 
fontosságát; meggyőződése, hogy minden 
egyes tagállamban ösztönözni kell a 
kumulatív vagy összetett finanszírozást a 
rendelkezésre álló uniós alapokból való 
részesedés maximalizálása érdekében, 
amely által a tagállamok egyedi 
programokban való részvételi aránya is 
növelhető, valamint annak érdekében, hogy 
az Unió egész területén egyenletesebb 
gazdasági fejlődés valósuljon meg;

(10) Hangsúlyozza az egyedi programok
(Horizont 2020, COSME, CEF) közötti 
átjárhatóság és szinergiák, valamint a 
kohéziós politika előmozdításának 
fontosságát; meggyőződése, hogy minden 
egyes tagállamban ösztönözni kell a 
kumulatív vagy összetett finanszírozást a 
rendelkezésre álló uniós alapokból való 
részesedés maximalizálása érdekében, 
amely által a tagállamok egyedi 
programokban való részvételi aránya is 
növelhető, valamint annak érdekében, hogy 
az Unió egész területén egyenletesebb 
gazdasági fejlődés valósuljon meg;
felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot a 
strukturális finanszírozás szintjének 
jelentős növelésére, amelyet a tagállamok 
az energiahatékonyság növelésére 
használhatnak, különösen a lakhatás 
területén;

Or. ro
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Módosítás 41
Vicky Ford

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza az egyedi programok
(Horizont 2020, COSME, CEF) közötti 
átjárhatóság és szinergiák, valamint a 
kohéziós politika előmozdításának 
fontosságát; meggyőződése, hogy minden 
egyes tagállamban ösztönözni kell a 
kumulatív vagy összetett finanszírozást a 
rendelkezésre álló uniós alapokból való 
részesedés maximalizálása érdekében, 
amely által a tagállamok egyedi 
programokban való részvételi aránya is 
növelhető, valamint annak érdekében, hogy 
az Unió egész területén egyenletesebb 
gazdasági fejlődés valósuljon meg;

(10) hangsúlyozza a kohéziós politika 
közötti átjárhatóság és szinergiák, 
valamint az egyedi programok (Horizont 
2020, COSME, CEF) előmozdításának 
fontosságát; meggyőződése, hogy minden 
egyes tagállamban ösztönözni kell a 
kumulatív vagy összetett finanszírozást a 
rendelkezésre álló uniós alapokból való 
részesedés maximalizálása érdekében, 
amely által a tagállamok egyedi 
programokban való részvételi aránya is 
növelhető, valamint annak érdekében, hogy 
az Unió egész területén egyenletesebb 
gazdasági fejlődés valósuljon meg;

Or. en

Módosítás 42
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza az egyedi programok
(Horizont 2020, COSME, CEF) közötti 
átjárhatóság és szinergiák, valamint a 
kohéziós politika előmozdításának 
fontosságát; meggyőződése, hogy minden 
egyes tagállamban ösztönözni kell a 
kumulatív vagy összetett finanszírozást a 
rendelkezésre álló uniós alapokból való 
részesedés maximalizálása érdekében, 
amely által a tagállamok egyedi 

(10) Hangsúlyozza, az egyedi programok
(Horizont 2020, COSME, CEF) közötti
fenntarthatóság, átjárhatóság és 
szinergiák, valamint a kohéziós politika
lehetővé tételének és hatékonyabb
előmozdításának fontosságát;
meggyőződése, hogy minden egyes 
tagállamban ösztönözni kell a kumulatív 
vagy összetett finanszírozást a 
rendelkezésre álló uniós alapokból való 
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programokban való részvételi aránya is 
növelhető, valamint annak érdekében, hogy 
az Unió egész területén egyenletesebb 
gazdasági fejlődés valósuljon meg;

részesedés maximalizálása érdekében, 
amely által a tagállamok egyedi 
programokban való részvételi aránya is 
növelhető, valamint annak érdekében, hogy 
az Unió egész területén egyenletesebb 
gazdasági fejlődés valósuljon meg;

Or. en

Módosítás 43
Paul Rübig

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(10a) Különösen hangsúlyozza az 
Erasmus fiatal vállalkozóknak program 
további finanszírozásának fontosságát a 
2014-2020 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi kereten belül. 
Megállapítja, hogy a program célul tűzte 
ki az európai vállalkozás előmozdítását, a 
tudás és a bevált gyakorlatokra épülő 
modellek cseréjét, valamint hálózatok és 
partnerségek kiépítését ezen célok elérése 
érdekében.

Or. de

Módosítás 44
Amalia Sartori

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(10a) Kiemeli, hogy az uniós programok 
sikeres megvalósítása érdekében a 
működési költségvetés növelésének együtt 
kell járnia az igazgatási költségvetés 
megfelelő növelésével.
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Or. en


