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Módosítás 1
Cornelia Ernst

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(2.) úgy véli, hogy a többéves keret 
vonatkozásában végzett munka 
semmiféleképpen sem befolyásolhatja az 
egyes alapok támogatási körét és 
végrehajtási szabályait meghatározó 
rendeletekkel kapcsolatos tevékenységet, 
ezért annak tiszteletben kell tartania az 
Európai Parlament szerepét a kohéziós 
politika jogalapjáról szóló tárgyalásokban; 
mélyen sajnálja, hogy a 2014–2020 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretről szóló tárgyalások nem követték ezt 
az elvet, ami miatt az azzal kapcsolatos 
munka komolyan befolyásolta a kohéziós 
politika tartalmát és időkeretét 
meghatározó rendeletekről szóló 
jogalkotási tárgyalásokat;

(2.) úgy véli, hogy a többéves keret 
vonatkozásában végzett munka 
semmiféleképpen sem befolyásolhatja az 
egyes alapok támogatási körét és 
végrehajtási szabályait meghatározó 
rendeletekkel kapcsolatos tevékenységet, 
ezért annak tiszteletben kell tartania az 
Európai Parlament szerepét és előjogait a 
kohéziós politika jogalapjáról szóló 
tárgyalásokban; mélyen sajnálja, hogy a 
2014–2020 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről szóló 
tárgyalások nem követték ezt az elvet, ami 
miatt az azzal kapcsolatos munka 
komolyan befolyásolta a kohéziós politika 
tartalmát és időkeretét meghatározó 
rendeletekről szóló szabályozásokat; 
sajnálatát fejezi ki tehát a 
makrogazdasági feltételrendszernek és a 
teljesítéshez kötött tartaléknak az Európai 
Tanács politikai megállapodásába való 
beillesztése miatt, amely kérdések az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés szerint az együttdöntési eljárás 
hatálya alá tartoznak;

Or. en

Módosítás 2
Cornelia Ernst

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3.) hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika (3.) hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika 
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forrásairól szóló vitának a szükségletek 
elemzésén kell alapulnia és figyelembe kell 
vennie a politika előző programozási 
időszakban történt végrehajtásának 
értékelését; emlékeztet, hogy a kohéziós 
politika egy növekedésösztönző beruházási 
politika, ezért uniós eszközként nőni fog 
jelentősége a növekedés ösztönzése, a 
munkahelyteremtés, az állami beruházások
ösztönzése és a társadalmi
egyenlőtlenségek csökkentése terén;

forrásairól szóló vitának a regionális és 
helyi fejlesztési szükségletek elemzésén 
kell alapulnia és figyelembe kell vennie a 
politika előző programozási időszakban 
történt végrehajtásának értékelését;
emlékeztet, hogy a kohéziós politika egy 
növekedésösztönző beruházási politika, 
ezért uniós eszközként nőni fog jelentősége 
a növekedés ösztönzése, a 
munkahelyteremtés, az állami beruházások 
ösztönzése és a társadalmi integráció 
előmozdítása terén; ezért hangsúlyozza, 
hogy az uniós költségvetés csökkentése 
miatt elkerülhetetlenül növekedni fognak 
az egyensúlytalanságok, a csökkentés 
hátráltatni fogja a gazdasági fejlődést és 
veszélyeztetni fogja a szolidaritás elvét;

Or. en

Módosítás 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3.) hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika 
forrásairól szóló vitának a szükségletek 
elemzésén kell alapulnia és figyelembe kell 
vennie a politika előző programozási 
időszakban történt végrehajtásának 
értékelését; emlékeztet, hogy a kohéziós 
politika egy növekedésösztönző beruházási 
politika, ezért uniós eszközként nőni fog 
jelentősége a növekedés ösztönzése, a 
munkahelyteremtés, az állami beruházások 
ösztönzése és a társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentése terén;

(3.) hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika 
forrásairól szóló vitának a szükségletek 
elemzésén kell alapulnia és figyelembe kell 
vennie a politika előző programozási 
időszakban történt végrehajtásának 
értékelését; emlékeztet, hogy a kohéziós 
politika egy növekedésösztönző beruházási 
politika, ezért az Európa 2020 stratégia 
céljainak megvalósítása keretében uniós 
eszközként nőni fog jelentősége a 
növekedés ösztönzése, a 
munkahelyteremtés, az állami beruházások 
ösztönzése, az éghajlatváltozás és az 
energiafüggőség problémájának 
megoldása, valamint a társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentése terén;
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Módosítás 4
François Alfonsi, Nikos Chrysogelos

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3.) hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika 
forrásairól szóló vitának a szükségletek 
elemzésén kell alapulnia és figyelembe kell 
vennie a politika előző programozási 
időszakban történt végrehajtásának 
értékelését; emlékeztet, hogy a kohéziós 
politika egy növekedésösztönző beruházási 
politika, ezért uniós eszközként nőni fog 
jelentősége a növekedés ösztönzése, a 
munkahelyteremtés, az állami beruházások 
ösztönzése és a társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentése terén;

(3.) hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika 
forrásairól szóló vitának a szükségletek 
elemzésén kell alapulnia és figyelembe kell 
vennie a politika előző programozási 
időszakban történt végrehajtásának 
értékelését; emlékeztet, hogy a kohéziós 
politika egy, a válság ellen küzdő, 
növekedésösztönző beruházási politika, 
ezért uniós eszközként nőni fog jelentősége 
a fenntartható növekedés ösztönzése, a 
munkahelyteremtés, az állami beruházások
ösztönzése és a társadalmi
egyenlőtlenségek és a szegénység
csökkentése, valamint a fenntartható 
energiaellátásra való átállás elősegítése és 
az éghajlatváltozás elleni küzdelem terén;

Or. en

Módosítás 5
Younous Omarjee

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(4a.) kifogásolja azt, hogy Európai Unió 
Tanácsa precedenst hozott létre azáltal, 
hogy a 2014–2020-as többéves pénzügyi 
keretben Mayotte mint új legkülső régió 
számára előirányzatokat különített el a 
strukturális alapokból; hangsúlyozza, 
hogy korábban jogalap és a megfelelő 
kritériumok hiányában egyetlen régió 
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számára sem biztosítottak 
átalányfinanszírozást; megjegyzi, hogy ez 
a precedens veszélyezteti az egyenlőség 
elvének és a közös források szabályai által 
meghatározott régiókategóriáknak a 
betartását;

Or. fr

Módosítás 6
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(5.) komolyan aggódik amiatt, hogy az év 
végén kifizetetlenül maradt számlák 
összege folyamatosan nő, és úgy véli, hogy 
az uniós költségvetésben tapasztalható 
hiány leginkább a kohéziós politikát érinti; 
ezért az uniós költségvetés strukturális
reformjára szólít fel, beleérte a saját 
források reformját is.

(5.) komolyan aggódik amiatt, hogy az év 
végén kifizetetlenül maradt számlák 
összege folyamatosan nő, és úgy véli, hogy 
az uniós költségvetésben tapasztalható 
hiány leginkább a kohéziós politikát érinti; 
arra a következtetésre jutott, hogy a 2007–
2014-es időszak megmaradt hatásait a 
2014–2020-as többéves pénzügyi keret 
nem oldja meg; ezért az uniós költségvetés 
strukturális további reformjára szólít fel, 
beleérte a saját források reformját is.

Or. en


