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Módosítás 1
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az EU kohéziós politikája 
a fenntartható gazdaságban rejlő 
foglalkoztatási potenciál feltárása 
szempontjából jelentős szerepet játszik, 
mivel hozzájárul a regionális különbségek 
felszámolásához és a társadalom teljes
foglalkoztatottságának megteremtéséhez; 
hangsúlyozza, hogy az európai strukturális 
alapok új, fenntartható munkahelyek 
megteremtését célzó kezdeményezésekre 
ösztönözhetik a régiókat;

1. úgy véli, hogy az EU kohéziós politikája
a fenntartható gazdaságban rejlő 
foglalkoztatási potenciál feltárása 
szempontjából jelentős szerepet játszik, 
mivel hozzájárul a regionális különbségek 
felszámolásához és a társadalom minél 
jobb foglalkoztatottságának 
megteremtéséhez; hangsúlyozza, hogy az 
európai strukturális alapok új, fenntartható 
munkahelyek megteremtését célzó 
kezdeményezésekre ösztönözhetik a 
régiókat; javasolja a regionális és helyi 
hatóságoknak az állandó és megfelelő 
kapcsolattartást az üzleti szektorral, a 
munkaadókkal, szakszervezetekkel és nem 
kormányzati szervezetekkel a munkaerő-
piaci szükségletek közép- és hosszútávú 
felmérése céljából;

Or. ro

Módosítás 2
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az EU kohéziós politikája 
a fenntartható gazdaságban rejlő 
foglalkoztatási potenciál feltárása 
szempontjából jelentős szerepet játszik, 
mivel hozzájárul a regionális különbségek 
felszámolásához és a társadalom teljes 
foglalkoztatottságának megteremtéséhez; 

1. úgy véli, hogy az EU kohéziós politikája 
a fenntartható gazdaságban rejlő 
foglalkoztatási potenciál feltárása 
szempontjából jelentős szerepet játszik, 
mivel hozzájárul a regionális különbségek 
felszámolásához és a társadalom teljes 
foglalkoztatottságának megteremtéséhez; 
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hangsúlyozza, hogy az európai strukturális 
alapok új, fenntartható munkahelyek 
megteremtését célzó kezdeményezésekre 
ösztönözhetik a régiókat;

hangsúlyozza, hogy a régióknak az 
európai strukturális alapok forrásait új, 
fenntartható munkahelyek megteremtését 
célzó kezdeményezésekre kell fordítaniuk; 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a 
tagállamok az Európai Szociális Alap 
forrásait a képesítési, foglalkoztatási, 
képzési és átképzési tevékenységekre 
fordítsák azzal a céllal, hogy a nemzeti, 
regionális és helyi projekteken keresztül 
több és jobb munkahelyet teremtsenek;

Or. en

Módosítás 3
Richard Seeber

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az EU kohéziós politikája 
a fenntartható gazdaságban rejlő 
foglalkoztatási potenciál feltárása 
szempontjából jelentős szerepet játszik, 
mivel hozzájárul a regionális különbségek 
felszámolásához és a társadalom teljes 
foglalkoztatottságának megteremtéséhez; 
hangsúlyozza, hogy az európai strukturális 
alapok új, fenntartható munkahelyek 
megteremtését célzó kezdeményezésekre 
ösztönözhetik a régiókat;

1. úgy véli, hogy az EU kohéziós politikája 
a fenntartható gazdaságban rejlő 
foglalkoztatási potenciál feltárása 
szempontjából jelentős szerepet játszik, 
mivel hozzájárul a regionális különbségek 
felszámolásához és a társadalom teljes 
foglalkoztatottságának megteremtéséhez; 
hangsúlyozza, hogy az európai strukturális 
alapok új, fenntartható munkahelyek 
megteremtését célzó kezdeményezésekre 
ösztönözhetik a régiókat, többek között a 
jövőbeni technológiák terén is;
megállapítja, hogy strukturális alapokból 
nyújtott ilyen finanszírozás 
hozzájárulhatna a szén-dioxid-
megtakarításhoz; 

Or. de
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Módosítás 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az EU kohéziós politikája 
a fenntartható gazdaságban rejlő 
foglalkoztatási potenciál feltárása 
szempontjából jelentős szerepet játszik, 
mivel hozzájárul a regionális különbségek 
felszámolásához és a társadalom teljes 
foglalkoztatottságának megteremtéséhez; 
hangsúlyozza, hogy az európai strukturális 
alapok új, fenntartható munkahelyek 
megteremtését célzó kezdeményezésekre 
ösztönözhetik a régiókat;

1. úgy véli, hogy az EU kohéziós politikája 
a fenntartható gazdaságban rejlő 
foglalkoztatási potenciál feltárása és a 
gazdasági válság hatásainak enyhítése  
szempontjából jelentős szerepet játszik, 
mivel hozzájárul a regionális különbségek 
felszámolásához és a társadalom teljes
foglalkoztatottságának megteremtéséhez; 
hangsúlyozza, hogy az európai strukturális 
alapok új, fenntartható munkahelyek 
megteremtését célzó kezdeményezésekre 
ösztönözhetik a régiókat, olyan 
kezdeményezésekre, amelyek 
hasznosíthatják az időskorúak szakmai 
tapasztalatait, tekintettel arra, hogy az EU 
népességében emelkedik ennek a 
korosztálynak az aránya; 

Or. ro

Módosítás 5
Tamás Deutsch, László Surján

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az EU kohéziós politikája 
a fenntartható gazdaságban rejlő 
foglalkoztatási potenciál feltárása 
szempontjából jelentős szerepet játszik, 
mivel hozzájárul a regionális különbségek 
felszámolásához és a társadalom teljes 
foglalkoztatottságának megteremtéséhez; 
hangsúlyozza, hogy az európai strukturális 
alapok új, fenntartható munkahelyek 
megteremtését célzó kezdeményezésekre 

1. úgy véli, hogy az EU kohéziós politikája 
a fenntartható gazdaságban rejlő 
foglalkoztatási potenciál feltárása 
szempontjából jelentős szerepet játszik, 
mivel hozzájárul a regionális különbségek 
felszámolásához és a társadalom teljes 
foglalkoztatottságának megteremtéséhez; 
hangsúlyozza, hogy az európai strukturális 
alapok új, fenntartható munkahelyek 
megteremtését célzó kezdeményezésekre 
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ösztönözhetik a régiókat; ösztönözhetik a régiókat, különösen a 
munkanélküliség támasztotta 
kihívásokkal fokozottan szembesülő egyes 
periférikus és határmenti régiókban;

Or. hu

Módosítás 6
Victor Boştinaru

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az EU kohéziós politikája 
a fenntartható gazdaságban rejlő 
foglalkoztatási potenciál feltárása 
szempontjából jelentős szerepet játszik, 
mivel hozzájárul a regionális különbségek 
felszámolásához és a társadalom teljes 
foglalkoztatottságának megteremtéséhez; 
hangsúlyozza, hogy az európai strukturális 
alapok új, fenntartható munkahelyek 
megteremtését célzó kezdeményezésekre 
ösztönözhetik a régiókat;

1. úgy véli, hogy az EU kohéziós politikája 
a fenntartható gazdaságban rejlő 
foglalkoztatási potenciál feltárása 
szempontjából jelentős szerepet játszik, 
mivel hozzájárul a regionális különbségek 
felszámolásához, a gazdaság élénkítéséhez
és a társadalom teljes 
foglalkoztatottságának megteremtéséhez; 
hangsúlyozza, hogy ki kell aknázni az 
európai strukturális alapokban és a 
Kohéziós Alapban rejlő, az új és
fenntartható munkahelyek megteremtésére 
irányuló lehetőségeket;

Or. en

Módosítás 7
Alain Cadec

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az EU kohéziós politikája
a fenntartható gazdaságban rejlő 
foglalkoztatási potenciál feltárása 
szempontjából jelentős szerepet játszik, 
mivel hozzájárul a regionális különbségek 

1. úgy véli, hogy az EU kohéziós politikája 
a fenntartható gazdaságban rejlő 
foglalkoztatási potenciál feltárása 
szempontjából jelentős szerepet játszik, 
mivel hozzájárul a regionális különbségek 
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felszámolásához és a társadalom teljes 
foglalkoztatottságának megteremtéséhez; 
hangsúlyozza, hogy az európai strukturális 
alapok új, fenntartható munkahelyek 
megteremtését célzó kezdeményezésekre 
ösztönözhetik a régiókat;

felszámolásához és a munkaerőpiac 
ösztönzéséhez;; hangsúlyozza, hogy az 
európai strukturális alapok új, fenntartható 
munkahelyek megteremtését célzó 
kezdeményezésekre ösztönözhetik a 
régiókat;

Or. fr

Módosítás 8
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az EU kohéziós politikája 
a fenntartható gazdaságban rejlő 
foglalkoztatási potenciál feltárása 
szempontjából jelentős szerepet játszik, 
mivel hozzájárul a regionális különbségek 
felszámolásához és a társadalom teljes 
foglalkoztatottságának megteremtéséhez; 
hangsúlyozza, hogy az európai strukturális 
alapok új, fenntartható munkahelyek 
megteremtését célzó kezdeményezésekre 
ösztönözhetik a régiókat;

1. úgy véli, hogy az EU kohéziós politikája 
a fenntartható gazdaságban rejlő 
foglalkoztatási potenciál feltárása 
szempontjából jelentős szerepet játszik, 
mivel hozzájárul a regionális különbségek 
felszámolásához és a társadalom teljes 
foglalkoztatottságának megteremtéséhez; 
hangsúlyozza, hogy a régióknak az 
európai strukturális alapok forrásait új, 
fenntartható munkahelyek megteremtését 
célzó kezdeményezésekre kellene 
fordítaniuk; 

Or. de

Módosítás 9
Andrey Kovatchev

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az EU kohéziós politikája 
a fenntartható gazdaságban rejlő 
foglalkoztatási potenciál feltárása 
szempontjából jelentős szerepet játszik, 
mivel hozzájárul a regionális különbségek 
felszámolásához és a társadalom teljes

1. úgy véli, hogy az EU kohéziós politikája 
a fenntartható gazdaságban rejlő 
foglalkoztatási potenciál feltárása 
szempontjából jelentős szerepet játszik, 
mivel hozzájárul a regionális különbségek 
felszámolásához és a társadalom magas 
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foglalkoztatottságának megteremtéséhez; 
hangsúlyozza, hogy az európai strukturális 
alapok új, fenntartható munkahelyek 
megteremtését célzó kezdeményezésekre 
ösztönözhetik a régiókat;

szintű foglalkoztatottságának 
megteremtéséhez; hangsúlyozza, hogy az 
európai strukturális alapok új, fenntartható 
munkahelyek megteremtését célzó 
kezdeményezésekre ösztönözhetik a 
régiókat;

Or. en

Módosítás 10
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. ezzel összefüggésben hangsúlyozza az 
integrált városfejlesztési elképzelések 
jelentőségét; e tekintetben a hátrányos 
helyzetű városrészek fenntartható 
újjáépítése egy kísérleti szerepet is 
betölthetne, rávilágítva, hogy az ökológiai 
célkitűzések a társadalmi és gazdasági 
célkitűzésekkel együtt is előmozdíthatók; 
ennek előfeltételeként világos politikai 
keretfeltételeket tart szükségesnek, 
amelybe beletartozik az is, hogy a 
strukturális alapokon belül megőrizzék a 
városfejlesztési támogatásokat és a 
szociális lakásépítés terén továbbra is 
előmozdítsák az energiahatékonyságot;

Or. de

Módosítás 11
Heide Rühle

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. rámutat, hogy a helyi és regionális 
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hatóságok központi szerepet játszanak a 
fenntarthatóság javításában, mivel a 
megújuló energiák helyi szintű 
felhasználásának előmozdítására, a 
decentralizált energiaellátásra és a 
fokozott energiahatékonyságra irányuló 
intelligens energiapolitika révén nem csak 
az éghajlatváltozás ellen küzdenek, hanem 
a polgárok számára új távlatokat is 
nyitnak az gazdasági és munkahelyi 
lehetőségek terén; ezért felszólítja a 
tagállamokat, hogy az operatív 
programokon belül a beruházások 
minden formájában vegyék figyelembe a 
fenntarthatóság javítását szolgáló és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelmet célzó 
erőteljes intézkedéseket; 

Or. de

Módosítás 12
Victor Boştinaru

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi 
gazdasági válsággal és az 
éghajlatváltozási kérdésekkel 
összefüggésben rendkívül fontos 
támogatni a környezetbarát gazdaság 
fejlődését; hangsúlyozza, hogy e célból az 
EU kohéziós politikája olyan alapvető 
eszközt jelent, amely segíthet új 
munkahelyeket teremteni;

Or. en
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Módosítás 13
Ricardo Cortés Lastra

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. kiemeli a regionális és helyi szintek 
által a fenntartható gazdaság 
fejlesztésében játszott szerep jelentőségét, 
különös amiatt, hogy képesek
előmozdítani az oktatási, szakképzési és 
kutatási intézmények, valamint a kkv-k 
közötti kapcsolatokat;

Or. es

Módosítás 14
Heide Rühle

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. rámutat arra, hogy Európában az 
éghajlatváltozás különböző hatást 
gyakorol a régiókra, hogy a Bizottság 
tanulmánya1 szerint az EU lakossága több 
mint egyharmadának otthont adó dél- és 
kelet-európai régiók különösen ki vannak 
téve az éghajlatváltozás jelentette 
nyomásnak, hogy ez a leggyengébb 
népességcsoportokat érinti a 
legerőteljesebben, valamint hogy ez 
fokozott regionális és társadalmi 
egyenlőtlenségekhez vezethet;
__________________________________
1 A Bizottság „Régiók 2020-ban: – az EU régiói előtt álló 
jövőbeli kihívások értékelése ” című tanulmánya,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/reg
ions2020/pdf/regions2020_en.pdf, (2008. november).

Or. de
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Módosítás 15
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri az önkormányzatoknak a 
fiatalok képzésében betöltött fontos 
szerepét, amely a további szakképesítések 
megszerzésének alapját képezi; kifejti, 
hogy az oktatás és a képzés keretfeltételei 
sok államban regionális illetékességi körbe 
tartoznak; ezért arra ösztönzi a régiókat, 
hogy használják ki a strukturális alapok
nyújtotta lehetőségeket, hogy fenntartható 
munkahelyeket teremtsenek a 
tömegközlekedés, a városi mobilitás és a 
képzés terén;

2. elismeri a helyi és regionális
önkormányzatoknak az iskolai oktatásban 
betöltött fontos szerepét, amely a további 
jövőorientált szakképesítések 
megszerzésének alapját képezi; kifejti, 
hogy az oktatás keretfeltételei sok 
államban regionális illetékességi körbe 
tartoznak; ezért arra ösztönzi a régiókat, 
hogy a strukturális alapok forrásait 
elsősorban a hátrányos helyzetű 
városrészekben és régiókban az oktatási 
infrastrukturára fordítsák, valamint e 
támogatás révén tegyék lehetővé az átfogó 
és befogadó iskolai oktatást; felhívja a 
figyelmet arra, hogy a hatóságok, a 
vállalatok és a szakmai szövetségek 
hálózatának kiépítése jelentős (képzési) 
lehetőségeket rejt abban a tekintetben, 
hogy fenntartható munkahelyeket 
teremtsenek a tömegközlekedés, a városi 
mobilitás és a képzés terén;

Or. de

Módosítás 16
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri az önkormányzatoknak a 
fiatalok képzésében betöltött fontos 
szerepét, amely a további szakképesítések 
megszerzésének alapját képezi; kifejti, 

2. elismeri az önkormányzatoknak a 
fiatalok képzésében betöltött fontos 
szerepét, amely a további szakképesítések 
megszerzésének alapját képezi; kifejti, 
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hogy az oktatás és a képzés keretfeltételei 
sok államban regionális illetékességi körbe 
tartoznak; ezért arra ösztönzi a régiókat, 
hogy használják ki a strukturális alapok 
nyújtotta lehetőségeket, hogy fenntartható 
munkahelyeket teremtsenek a 
tömegközlekedés, a városi mobilitás és a 
képzés terén;

hogy az oktatás és a képzés keretfeltételei 
sok államban regionális illetékességi körbe 
tartoznak; ezért arra ösztönzi a régiókat, 
hogy használják ki a strukturális alapok 
nyújtotta lehetőségeket, hogy fenntartható 
munkahelyeket teremtsenek a 
tömegközlekedés, a városi mobilitás és a 
képzés terén; ajánlja a helyi és regionális 
hatóságoknak, hogy ösztönözzék az 
oktatási intézményeket, hogy tanterveiket 
a munkaerő-piaci dinamikához igazítsák;

Or. ro

Módosítás 17
Manfred Weber, Markus Pieper

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri az önkormányzatoknak a 
fiatalok képzésében betöltött fontos 
szerepét, amely a további szakképesítések 
megszerzésének alapját képezi; kifejti, 
hogy az oktatás és a képzés keretfeltételei 
sok államban regionális illetékességi körbe 
tartoznak; ezért arra ösztönzi a régiókat, 
hogy használják ki a strukturális alapok 
nyújtotta lehetőségeket, hogy fenntartható 
munkahelyeket teremtsenek a 
tömegközlekedés, a városi mobilitás és a 
képzés terén;

2. elismeri az önkormányzatoknak a 
fiatalok képzésében betöltött fontos 
szerepét, amely a további szakképesítések 
megszerzésének alapját képezi; kifejti, 
hogy az oktatás és a képzés keretfeltételei 
sok államban regionális illetékességi körbe 
tartoznak; ezért arra ösztönzi a régiókat, 
hogy használják ki a strukturális alapok 
nyújtotta lehetőségeket, hogy fenntartható 
munkahelyeket teremtsenek;

Or. de

Módosítás 18
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri az önkormányzatoknak a 
fiatalok képzésében betöltött fontos 
szerepét, amely a további szakképesítések 
megszerzésének alapját képezi; kifejti, 
hogy az oktatás és a képzés keretfeltételei 
sok államban regionális illetékességi körbe 
tartoznak; ezért arra ösztönzi a régiókat, 
hogy használják ki a strukturális alapok 
nyújtotta lehetőségeket, hogy fenntartható 
munkahelyeket teremtsenek a 
tömegközlekedés, a városi mobilitás és a 
képzés terén;

2. elismeri az önkormányzatoknak a 
fiatalok képzésében betöltött fontos 
szerepét, amely a további szakképesítések 
megszerzésének alapját képezi, beleértve a 
folyamatos tanulást és szakmai átképzést 
is; kifejti, hogy az oktatás és a képzés 
keretfeltételei sok államban regionális 
illetékességi körbe tartoznak; ezért arra 
ösztönzi a régiókat, hogy használják ki a 
strukturális alapok nyújtotta lehetőségeket, 
hogy fenntartható munkahelyeket 
teremtsenek a tömegközlekedés, a városi 
mobilitás és a képzés terén; az 
esélyegyenlőségre fektetve a hangsúlyt;

Or. ro

Módosítás 19
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri az önkormányzatoknak a 
fiatalok képzésében betöltött fontos 
szerepét, amely a további szakképesítések 
megszerzésének alapját képezi; kifejti, 
hogy az oktatás és a képzés keretfeltételei 
sok államban regionális illetékességi körbe
tartoznak; ezért arra ösztönzi a régiókat, 
hogy használják ki a strukturális alapok 
nyújtotta lehetőségeket, hogy fenntartható 
munkahelyeket teremtsenek a 
tömegközlekedés, a városi mobilitás és a 
képzés terén;

2. elismeri az önkormányzatoknak a 
fiatalok és köztük a képesítéssel nem 
rendelkező iskolaelhagyók képzésében 
betöltött fontos szerepét, amely a további 
szakképesítések megszerzésének alapját
jelenti; kifejti, hogy az oktatás és a képzés 
keretfeltételei sok államban a regionális és 
helyi hatóságok illetékességi körébe
tartoznak; ezért arra ösztönzi a régiókat, 
hogy használják ki a strukturális alapok 
nyújtotta lehetőségeket, hogy fenntartható 
munkahelyeket teremtsenek a 
tömegközlekedés, a városi mobilitás és a 
képzés terén;

Or. en
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Módosítás 20
Tamás Deutsch, László Surján

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri az önkormányzatoknak a 
fiatalok képzésében betöltött fontos 
szerepét, amely a további szakképesítések 
megszerzésének alapját képezi; kifejti, 
hogy az oktatás és a képzés keretfeltételei 
sok államban regionális illetékességi körbe 
tartoznak; ezért arra ösztönzi a régiókat, 
hogy használják ki a strukturális alapok 
nyújtotta lehetőségeket, hogy fenntartható 
munkahelyeket teremtsenek a 
tömegközlekedés, a városi mobilitás és a
képzés terén; 

2. elismeri az önkormányzatoknak a 
fiatalok képzésében betöltött fontos 
szerepét, amely a további szakképesítések 
megszerzésének alapját képezi; kifejti, 
hogy az oktatás és a képzés keretfeltételei 
sok államban regionális illetékességi körbe 
tartoznak; ezért arra ösztönzi a régiókat, 
hogy használják ki a strukturális alapok 
nyújtotta lehetőségeket, hogy fenntartható 
munkahelyeket teremtsenek a 
tömegközlekedés, a városi mobilitás,
valamint a magas színvonalú képzés és 
kutatás-fejlesztés terén;

Or. hu

Módosítás 21
Franz Obermayr

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri az önkormányzatoknak a 
fiatalok képzésében betöltött fontos 
szerepét, amely a további szakképesítések 
megszerzésének alapját képezi; kifejti, 
hogy az oktatás és a képzés keretfeltételei 
sok államban regionális illetékességi körbe 
tartoznak; ezért arra ösztönzi a régiókat, 
hogy használják ki a strukturális alapok 
nyújtotta lehetőségeket, hogy fenntartható 
munkahelyeket teremtsenek a 
tömegközlekedés, a városi mobilitás és a 
képzés terén;

2. elismeri az önkormányzatoknak a 
fiatalok képzésében betöltött fontos 
szerepét, amely a további szakképesítések 
megszerzésének alapját képezi; kifejti, 
hogy az oktatás és a képzés keretfeltételei 
sok államban regionális illetékességi körbe 
tartoznak; ezért felszólítja a régiókat, hogy 
használják ki a strukturális alapok nyújtotta 
lehetőségeket, hogy fenntartható 
munkahelyeket teremtsenek a 
tömegközlekedés, a városi mobilitás és a 
képzés terén;

Or. de
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Módosítás 22
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 
jelentős szerepet tölt be a helyi kutatás, 
innováció és infrastruktúra új 
technológiák – pl. megújuló energiák és 
energiahatékonyság – keretében történő 
összekapcsolása révén megvalósuló 
regionális klaszterépítés terén; rámutat, 
hogy az ilyen klaszterépítés jelentősen 
előmozdíthatja a helyi gazdasági fejlődést 
és a régiókban új munkahelyeket 
teremthet; 

Or. de

Módosítás 23
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. tudatában van annak, hogy az uniós, 
valamint a nemzeti és regionális 
támogatási rendszerek összehangolására 
továbbra sem fog megfelelően sor kerülni, 
ezért hangsúlyozza annak szükségességét, 
hogy javítsák a programok közötti 
többszintű koordinációt, valamint
támogassák a strukturális alapok, a 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési alapok, 
a kutatási keretprogram és a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogram (CIP) nyújtotta
lehetőségeket kihasználó, az Európa 2020 
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célkitűzések elérésére hivatott különböző 
közös szakpolitikák közötti fokozottabb 
szinergiákat;

Or. en

Módosítás 24
László Surján, Tamás Deutsch

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kiemeli az egész életen át tartó tanulás 
elképzelése által teremtett hozzáadott 
értéket, valamint felszólítja a 
tagállamokat, hogy alaposan térképezzék 
fel a helyi lehetőségeket annak érdekében, 
hogy olyan keresletvezérelt képzéseket 
szervezzenek, amelyek révén a 
rendelkezésre álló erőforrásokat a 
jelenlegi igényekhez igazítják, valamint 
hogy magas szintű oktatás nyújtása révén 
helyreállítsák a szakközépiskolai oktatás 
tekintélyét, különösen azokban a 
régiókban, ahol a helyi adottságok és a 
hagyományos munkaterületek a sajátos 
szakismeretek és szaktudás 
továbbfejlesztését teszik szükségessé; 
felszólítja a Bizottságot, hogy kellő 
technikai támogatást nyújtson a 
tagállamok részére a helyi igények 
feltérképezésének módja tekintetében; 
megjegyzi, hogy a magas színvonalú 
szakközépiskolai oktatás hozzájárulhat a 
diplomás munkanélküliség 
csökkentéséhez és a fenntartható 
foglalkoztatás megteremtéséhez;

Or. en
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Módosítás 25
Ricardo Cortés Lastra

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza az oktatásra, 
szakképzésre, kutatásra és innovációra 
fordított beruházások jelentőségét a 
fenntartható fejlődés, a foglalkoztatás, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
kohézió előmozdításában; rámutat, hogy a 
fenti ágazatokra fordított beruházásokat 
fokozni kell a közszféra minden (helyi, 
regionális, nemzeti és uniós) szintjén, 
valamint a magánszektorban is;

Or. es

Módosítás 26
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. arra ösztönzi a magánszektort, hogy a 
fiatalok körében a vállalkozói szellem és 
készségek előmozdításának, valamint a 
munkanélküliséggel szembesülő fiatalok 
számára nyújtott karriertanácsadás 
eszközeként vegyék igénybe az Európai 
Szociális Alapot;

Or. en

Módosítás 27
Ricardo Cortés Lastra

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2b. emlékeztet a kkv-knak az innováció 
előmozdításában játszott kulcsfontosságú 
szerepére Európában; rámutat ezért 
annak jelentőségére, hogy megkönnyítsék 
az új vállalkozások létrehozását, és 
támogassák megerősödésüket, különösen 
a fenntartható gazdaság terén;

Or. es

Módosítás 28
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a szerződésekkel 
összhangban a munkavállalók földrajzi
mobilitását; elismeri, hogy a mobilitás jó 
tömegközlekedés révén való fokozása
javítja az álláshoz jutás lehetőségeit; ezért 
arra ösztönzi a régiókat, hogy a 
strukturális alapok forrásait az 
infrastrukturális intézkedéseknél is 
vegyék igénybe;

3. rámutat, hogy személygépjármű-
forgalom a szén-dioxid-kibocsátás 30%-
áért felel, és különösen a nagyvárosokban 
és gazdasági központokban terhelést jelent 
az egészséges élettérre nézve; 
hangsúlyozza, hogy az optimalizált 
tömegközlekedés csökkenti a terhelést, 
ugyanakkor javítja az álláshoz jutás 
lehetőségeit; rámutat, hogy ezáltal a 
tömegközlekedésben, a kerékpáros és az 
egyéb szolgáltatások terén, valamint a 
termelésben is új munkahelyek jönnek 
létre; felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a strukturális alapok 
forrásait az éghajlatbarát közlekedési 
eszközök és infrastruktúrák támogatására 
is vegyék igénybe;

Or. de
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Módosítás 29
Tamás Deutsch, László Surján

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a szerződésekkel 
összhangban a munkavállalók földrajzi 
mobilitását; elismeri, hogy a mobilitás jó 
tömegközlekedés révén való fokozása 
javítja az álláshoz jutás lehetőségeit; ezért 
arra ösztönzi a régiókat, hogy a strukturális 
alapok forrásait az infrastrukturális 
intézkedéseknél is vegyék igénybe;

3. hangsúlyozza a szerződésekkel 
összhangban a munkavállalók földrajzi 
mobilitását; elismeri, hogy a mobilitás jó 
tömegközlekedés révén való fokozása 
javítja az álláshoz jutás lehetőségeit,
amelynek multiplikációs hatása 
különösen jelentős a magas 
munkanélküliséggel sújtott határ menti 
régiókban; ezért arra ösztönzi a régiókat, 
valamint a határ menti helyi és regionális 
önkormányzatokat, hatóságokat és civil 
szervezeteket, hogy a strukturális alapok 
forrásait a nemzetközi és interregionális 
együttműködési programok keretében 
megvalósuló infrastrukturális 
intézkedéseknél is vegyék igénybe;

Or. hu

Módosítás 30
Richard Seeber

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a szerződésekkel 
összhangban a munkavállalók földrajzi 
mobilitását; elismeri, hogy a mobilitás jó 
tömegközlekedés révén való fokozása 
javítja az álláshoz jutás lehetőségeit; ezért 
arra ösztönzi a régiókat, hogy a strukturális 
alapok forrásait az infrastrukturális 
intézkedéseknél is vegyék igénybe;

3. hangsúlyozza a szerződésekkel 
összhangban a munkavállalók földrajzi 
mobilitását; elismeri, hogy a mobilitás jó 
tömegközlekedés révén való fokozása 
javítja az álláshoz jutás lehetőségeit; ezért 
arra ösztönzi a régiókat, hogy a strukturális 
alapok forrásait az infrastrukturális 
intézkedéseknél is vegyék igénybe, mivel 
mindenekelőtt a topográfiai szempontból 
hátrányos helyzetű területek – mint 
például a hegyvidéki régiók és a szigetek –
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esetében hiányosságok mutatkoznak a 
megfelelő tömegközlekedési kapcsolatok 
terén;

Or. de

Módosítás 31
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a szerződésekkel 
összhangban a munkavállalók földrajzi 
mobilitását; elismeri, hogy a mobilitás jó 
tömegközlekedés révén való fokozása 
javítja az álláshoz jutás lehetőségeit; ezért 
arra ösztönzi a régiókat, hogy a strukturális 
alapok forrásait az infrastrukturális 
intézkedéseknél is vegyék igénybe;

3. hangsúlyozza a szerződésekkel 
összhangban a munkavállalók földrajzi 
mobilitását; elismeri, hogy a mobilitás jó 
tömegközlekedés révén való fokozása 
javítja az álláshoz jutás lehetőségeit; ezért 
arra ösztönzi a régiókat, hogy a strukturális 
alapok forrásait az infrastrukturális 
intézkedéseknél is vegyék igénybe,
ugyanakkor az Európai Szociális Alapot 
arra használják, hogy a vidéken élő 
fiatalok részére jobb oktatási és 
foglalkoztatási lehetőségeket teremtsenek;

Or. en

Módosítás 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a szerződésekkel 
összhangban a munkavállalók földrajzi 
mobilitását; elismeri, hogy a mobilitás jó 
tömegközlekedés révén való fokozása 
javítja az álláshoz jutás lehetőségeit; ezért 
arra ösztönzi a régiókat, hogy a strukturális 
alapok forrásait az infrastrukturális 

3. hangsúlyozza a szerződésekkel 
összhangban a munkavállalók földrajzi 
mobilitását; elismeri, hogy a mobilitás jó 
tömegközlekedés révén való fokozása 
javítja az álláshoz jutás lehetőségeit; ezért 
arra ösztönzi a régiókat, hogy a strukturális 
alapok forrásait az infrastrukturális 
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intézkedéseknél is vegyék igénybe; intézkedéseknél is vegyék igénybe, és 
különböző országok régióinak 
összekapcsolásával hozzanak létre helyi, 
határokon átnyúló közlekedési 
hálózatokat;

Or. ro

Módosítás 33
Victor Boştinaru

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a szerződésekkel 
összhangban a munkavállalók földrajzi 
mobilitását; elismeri, hogy a mobilitás jó 
tömegközlekedés révén való fokozása 
javítja az álláshoz jutás lehetőségeit; ezért 
arra ösztönzi a régiókat, hogy a strukturális 
alapok forrásait az infrastrukturális 
intézkedéseknél is vegyék igénybe;

3. hangsúlyozza a szerződésekkel 
összhangban a munkavállalók földrajzi 
mobilitását; elismeri, hogy a mobilitás jó 
tömegközlekedés révén való fokozása 
javítja az álláshoz jutás lehetőségeit; ezért 
arra ösztönzi a régiókat, hogy a strukturális 
alapok és a Kohéziós Alap forrásait az 
infrastrukturális intézkedéseknél is vegyék 
igénybe;

Or. en

Módosítás 34
Andrey Kovatchev

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza továbbá, hogy 
különösen a vidéki területeken a 
regionális és a helyi hatóságok vannak a 
legjobb helyzetben ahhoz, illetve képesek 
a leginkább arra, hogy megteremtsék az 
innovatív vállalkozói klaszterek 
növekedéséhez szükséges feltételeket, 
mivel jelenleg ezek jelentik a 
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munkahelyteremtés legfenntarthatóbb 
formáját;

Or. en

Módosítás 35
Manfred Weber, Markus Pieper

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza a növekedés- és 
foglalkoztatásösztönző intézkedések vidéki 
térségek tekintetében betöltött 
jelentőségét, amelyek célja annak 
megakadályozása, hogy az emberek a 
falvakból a városokba áramoljanak;

Or. de

Módosítás 36
Alain Cadec

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza a kis- és 
középvállalkozások lényeges szerepét a 
regionális és helyi foglalkoztatás 
fenntartható ösztönzésében; ennélfogva 
hangsúlyozza, hogy meg kell könnyíteni a 
vállalkozások számára a strukturális 
alapok finanszírozásához való 
hozzájutást;

Or. fr
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Módosítás 37
Ricardo Cortés Lastra

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. rámutat arra, hogy ki kell aknázni az 
új, fenntartható gazdaságban rejlő 
munkahely-teremtési lehetőséget a 
munkahelyek minőségének javítása és 
mennyiségének növelése érdekében;

Or. es

Módosítás 38
Andrey Kovatchev

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólítja a tagállamok illetékes 
szerveit, valamint a Bizottságot, hogy az 
általános rendeletben (1083/2006) előírtak 
szerint jobban ügyeljenek a 
társfinanszírozott intézkedések 
fenntarthatóságára; sürgeti az illetékese
szerveket, hogy a strukturális alapokból 
származó pénzeszközöket ne kössék le 
hosszú távra, és vizsgálat nélkül ne 
támogassanak olyan vállalkozásokat, ahol 
a munkahelyek esetleges áthelyezése 
fenyeget;

4. felszólítja a tagállamok illetékes 
szerveit, valamint a Bizottságot, hogy az 
általános rendeletben (1083/2006) előírtak 
szerint jobban ügyeljenek a 
társfinanszírozott intézkedések 
fenntarthatóságára; sürgeti az illetékes
szerveket, hogy a strukturális alapokból 
származó pénzeszközöket ne kössék le 
hosszú távra, és csak azt követően 
nyújtsanak támogatást, hogy biztosítják a 
műveletek tartósságát, ahogy azt az 
általános rendelet (1083/2006/EK) 57. 
cikke is megállapítja;

Or. en
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Módosítás 39
Manfred Weber, Markus Pieper

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólítja a tagállamok illetékes 
szerveit, valamint a Bizottságot, hogy az 
általános rendeletben (1083/2006) előírtak 
szerint jobban ügyeljenek a 
társfinanszírozott intézkedések 
fenntarthatóságára; sürgeti az illetékese 
szerveket, hogy a strukturális alapokból 
származó pénzeszközöket ne kössék le 
hosszú távra, és vizsgálat nélkül ne 
támogassanak olyan vállalkozásokat, ahol a 
munkahelyek esetleges áthelyezése 
fenyeget;

4. felszólítja a tagállamok illetékes 
szerveit, valamint a Bizottságot, hogy az 
általános rendeletben (1083/2006) előírtak 
szerint jobban ügyeljenek a 
társfinanszírozott intézkedések 
fenntarthatóságára; sürgeti az illetékese 
szerveket, hogy a strukturális alapokból 
származó pénzeszközöket ne kössék le 
hosszú távra, és vizsgálat nélkül ne 
támogassanak olyan vállalkozásokat, ahol a 
munkahelyek esetleges áthelyezése 
fenyeget; felszólítja az illetékes 
hatóságokat, hogy megfelelő 
szankcionálási mechanizmusokon 
keresztül vegyék elejét a 
támogatásvásárlás gyakorlatának;

Or. de

Módosítás 40
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólítja a tagállamok illetékes 
szerveit, valamint a Bizottságot, hogy az 
általános rendeletben (1083/2006) előírtak 
szerint jobban ügyeljenek a 
társfinanszírozott intézkedések 
fenntarthatóságára; sürgeti az illetékese 
szerveket, hogy a strukturális alapokból 
származó pénzeszközöket ne kössék le 
hosszú távra, és vizsgálat nélkül ne 
támogassanak olyan vállalkozásokat, ahol a 
munkahelyek esetleges áthelyezése 

4. felszólítja a tagállamok illetékes 
szerveit, valamint a Bizottságot, hogy 
jobban ügyeljenek a társfinanszírozott 
intézkedések fenntarthatóságára; sürgeti az 
illetékese szerveket, hogy a strukturális 
alapokból származó pénzeszközöket ne 
kössék le hosszú távra, és vizsgálat nélkül 
ne támogassanak olyan vállalkozásokat, 
ahol a munkahelyek esetleges áthelyezése 
fenyeget;
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fenyeget;

Or. de

Módosítás 41
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólítja a régiókat és a városokat, 
hogy fogadjanak el nagyra törő és 
fenntartható közbeszerzési politikákat, 
amelyek a gazdasági kereslet 
megteremtése és a fenntartható gazdasági 
ágazat támogatása révén kulcsszerepet 
játszanak a munkahelyteremtési 
lehetőségek maximalizálásában; 
felszólítja az Európai Bizottságot, hogy pl. 
a bevált gyakorlatok cseréjén, képzéseken 
és tudatosságnövelő kampányokon 
keresztül fenntartható közbeszerzési 
eljárások bevezetésére ösztönözze a 
régiókat és a városokat;

Or. en

Módosítás 42
Andrey Kovatchev

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ismételten támogatásáról biztosítja az 
„ERASMUS a választott helyi és regionális 
képviselők számára” elnevezésű kísérleti 
projektet, amely elősegítheti a bevált 
gyakorlatok települések és régiók közötti 
cseréjét, továbbá a munkaerő-piaci politika 
terén multiplikációs hatást válthat ki;

5. ismételten támogatásáról biztosítja az 
„ERASMUS a választott helyi és regionális 
képviselők számára” elnevezésű kísérleti 
projektet, amely elősegítheti a bevált 
gyakorlatok települések és régiók közötti 
cseréjét, továbbá a munkaerő-piaci politika 
terén multiplikációs hatást válthat ki; 
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hangsúlyozza annak szükségességét, hogy 
meghatározzák a projekt végrehajtási 
elemeit, valamint szorosan 
együttműködjenek a Régiók Bizottságával 
és a regionális hálózatokat képviselő 
szervezetekkel;

Or. en

Módosítás 43
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ismételten támogatásáról biztosítja az 
„ERASMUS a választott helyi és regionális 
képviselők számára” elnevezésű kísérleti 
projektet, amely elősegítheti a bevált 
gyakorlatok települések és régiók közötti 
cseréjét, továbbá a munkaerő-piaci 
politika terén multiplikációs hatást válthat 
ki;

5. ismételten támogatásáról biztosítja az 
„ERASMUS a választott helyi és regionális 
képviselők számára” elnevezésű kísérleti 
projektet, amely elősegítheti a bevált 
gyakorlatok települések és régiók közötti 
cseréjét;

Or. de

Módosítás 44
Manfred Weber, Markus Pieper

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ismételten támogatásáról biztosítja az 
„ERASMUS a választott helyi és regionális 
képviselők számára” elnevezésű kísérleti 
projektet, amely elősegítheti a bevált 
gyakorlatok települések és régiók közötti 
cseréjét, továbbá a munkaerő-piaci politika 
terén multiplikációs hatást válthat ki;

5. felhívja a figyelmet az „ERASMUS a 
választott helyi és regionális képviselők 
számára” elnevezésű kísérleti projektre, 
amely – amíg megvalósítható, illetve a 
pénzügyi keretek szempontjából 
működtethető – elősegítheti a bevált 
gyakorlatok települések és régiók közötti 
cseréjét, továbbá a munkaerő-piaci politika 
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terén multiplikációs hatást válthat ki;

Or. de

Módosítás 45
Franz Obermayr

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ismételten támogatásáról biztosítja az 
„ERASMUS a választott helyi és regionális 
képviselők számára” elnevezésű kísérleti 
projektet, amely elősegítheti a bevált 
gyakorlatok települések és régiók közötti 
cseréjét, továbbá a munkaerő-piaci politika 
terén multiplikációs hatást válthat ki;

5. ismételten támogatásáról biztosítja az 
„ERASMUS a választott helyi és regionális 
képviselők számára” elnevezésű kísérleti 
projektet, amely – amíg nem jár 
aránytalanul magas igazgatási 
költségekkel – elősegítheti a bevált 
gyakorlatok települések és régiók közötti 
cseréjét, továbbá a munkaerő-piaci politika 
terén multiplikációs hatást válthat ki;

Or. de

Módosítás 46
Victor Boştinaru

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ismételten támogatásáról biztosítja az 
„ERASMUS a választott helyi és regionális 
képviselők számára” elnevezésű kísérleti 
projektet, amely elősegítheti a bevált 
gyakorlatok települések és régiók közötti 
cseréjét, továbbá a munkaerő-piaci politika 
terén multiplikációs hatást válthat ki;

5. ismételten támogatásáról biztosítja az 
„ERASMUS a választott helyi és regionális 
képviselők számára” elnevezésű kísérleti 
projektet, amely elősegítheti a bevált 
gyakorlatok települések és régiók közötti 
cseréjét, továbbá a munkaerő-piaci politika 
terén multiplikációs hatást válthat ki; 
felszólítja a Bizottságot, hogy gyorsítsa fel 
e kísérleti projekt végrehajtásának 
folyamatát;

Or. en
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Módosítás 47
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ismételten támogatásáról biztosítja az 
„ERASMUS a választott helyi és regionális 
képviselők számára” elnevezésű kísérleti 
projektet, amely elősegítheti a bevált 
gyakorlatok települések és régiók közötti 
cseréjét, továbbá a munkaerő-piaci politika 
terén multiplikációs hatást válthat ki;

5. felkéri a Bizottságot, hogy folytassa az 
„ERASMUS a választott helyi és regionális 
képviselők számára” elnevezésű kísérleti 
projektet, amely elősegítheti a bevált 
gyakorlatok települések és régiók közötti 
cseréjét és a sikeres gyakorlatok 
átvételével javíthatja az adminisztrációs 
képességeket, továbbá a munkaerő-piaci 
politika terén multiplikációs hatást válthat 
ki;

Or. ro

Módosítás 48
Tamás Deutsch, László Surján

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ismételten támogatásáról biztosítja az 
„ERASMUS a választott helyi és regionális 
képviselők számára” elnevezésű kísérleti 
projektet, amely elősegítheti a bevált 
gyakorlatok települések és régiók közötti 
cseréjét, továbbá a munkaerő-piaci politika 
terén multiplikációs hatást válthat ki;

5. ismételten támogatásáról biztosítja az 
„ERASMUS a választott helyi és regionális 
képviselők számára” elnevezésű kísérleti 
projektet, amely elősegítheti a bevált 
gyakorlatok települések és régiók közötti 
cseréjét, különösen a határ menti régiók 
választott képviselői között, továbbá a 
munkaerő-piaci politika terén 
multiplikációs hatást válthat ki;

Or. hu
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Módosítás 49
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ismételten támogatásáról biztosítja az 
„ERASMUS a választott helyi és regionális 
képviselők számára” elnevezésű kísérleti 
projektet, amely elősegítheti a bevált 
gyakorlatok települések és régiók közötti 
cseréjét, továbbá a munkaerő-piaci politika 
terén multiplikációs hatást válthat ki;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítsa
az „ERASMUS a választott helyi és 
regionális képviselők számára” elnevezésű 
kísérleti projekt folytonosságát, amelynek
elő kell segítetnie a bevált gyakorlatok 
települések és régiók közötti cseréjét 
annak érdekében, hogy a munkaerő-piaci 
politika terén multiplikációs hatást 
váltsanak ki;

Or. en

Módosítás 50
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ismételten támogatásáról biztosítja az 
„ERASMUS a választott helyi és regionális 
képviselők számára” elnevezésű kísérleti 
projektet, amely elősegítheti a bevált 
gyakorlatok települések és régiók közötti 
cseréjét, továbbá a munkaerő-piaci politika 
terén multiplikációs hatást válthat ki

5. ismételten támogatásáról biztosítja az 
„ERASMUS a választott helyi és regionális 
képviselők számára” elnevezésű kísérleti 
projektet, amely elősegítheti a bevált 
gyakorlatok települések és régiók közötti 
cseréjét a helyi kezdeményezések 
ösztönzése által is, továbbá a munkaerő-
piaci politika terén multiplikációs hatást 
válthat ki;

Or. ro
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Módosítás 51
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
kibocsátáskereskedelmi rendszeren 
keresztül szerzett bevételek egy részét a 
helyi szintű éghajlatvédelmi 
intézkedésekre fordítsák, mivel ez helyi 
szinten ösztönözni fogja a 
munkahelyteremtést, továbbá lehetővé 
fogja tenni a tagállamok részére, hogy 
csökkentsék az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátását.

Or. en

Módosítás 52
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. javasolja a regionális hatóságoknak, 
hogy fejlesztési stratégiáikat az EU 2020 
stratégia célkitűzéseivel összhangban 
fogadják el, a fenntartható gazdaságban 
létesítendő új munkahelyek létrehozása 
céljából;

Or. ro


