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Módosítás 1
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. a Bizottsággal és a Tanáccsal együtt 
osztozik abban a hitben, hogy az európai 
gazdaságélénkítési terv keretében 
végrehajtott jogszabályi változások 
hozzájárulnak ahhoz, hogy 2010-ben a 
strukturális alapok az európai gazdaság 
fellendítésének hasznos eszközeivé 
váljanak; ennek kapcsán a megvalósítás 
felgyorsítása és a gazdasági tevékenységek 
stimulálása érdekében felszólítja a 
tagállamokat az új eszközök és az 
egyszerűsített eljárások optimális 
felhasználásának biztosítására; kéri 
továbbá a tagállamokat annak biztosítására, 
hogy az eljárások egyszerűsödése ne 
vezessen a közpénzekkel való 
visszaéléshez;

3. a Bizottsággal és a Tanáccsal együtt 
osztozik abban a hitben, hogy az európai 
gazdaságélénkítési terv keretében 
végrehajtott jogszabályi változások 
hozzájárulnak ahhoz, hogy 2010-ben a 
strukturális alapok az európai gazdaság 
fellendítésének hasznos eszközeivé 
váljanak; ennek kapcsán a megvalósítás 
felgyorsítása érdekében felszólítja a 
tagállamokat az új eszközök és az 
egyszerűsített eljárások optimális 
felhasználásának biztosítására, valamint 
arra, hogy tegyenek meg minden 
erőfeszítést a nemzeti operatív programok 
és a kapcsolódó projektek számára történő 
kiutalások időben történő végrehajtására, 
továbbá maximalizálják a sokszorozó 
hatásukat a gazdasági tevékenység 
ösztönzése terén, amely létfontosságú az 
állami beruházásoktól nagymértékben 
függő régiókban, például a legtávolabbi 
régiókban; kéri továbbá a tagállamokat 
annak biztosítására, hogy az eljárások 
egyszerűsítéséhez hatékony irányítási és 
ellenőrzési rendszerek járulnak, amelyek 
az alapok végrehajtására vonatkozó 
kapacitás optimalizálására, és ezen alapok 
csalárd módon történő felhasználásának 
megelőzésére irányulnak;

Or. pt

Módosítás 2
Lena Barbara Kolarska-Bobinska

Véleménytervezet
3a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3a. megállapítja, hogy a határrégiók is 
azon régiók közé tartoztak, amelyeket a 
legsúlyosabban károsított meg a 
gazdasági hanyatlás, mivel a nemzetközi 
és a határokon átnyúló kereskedelem 
visszaesett; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy mindezt vegyék 
figyelembe a regionális pénzeszközökhöz 
tartozó projektek kiutalása és 
végrehajtása során;

Or. en


