
AM\822074HU.doc PE443.146v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Regionális Fejlesztési Bizottság

2009/2233(INI)

1.7.2010

MÓDOSÍTÁS
1 - 103

Jelentéstervezet
Petru Constantin Luhan
(PE442.941v01-00)

a valódi területi, társadalmi és gazdasági kohézió kialakításáról az EU-n belül –
a globális versenyképesség elengedhetetlen feltétele?
(2009/2233(INI))



PE443.146v01-00 2/55 AM\822074HU.doc

HU

AM_Com_NonLegReport



AM\822074HU.doc 3/55 PE443.146v01-00

HU

1
Iratxe García Pérez

1 a bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel az Európai Tanács 2010. 
március 25–26-i következtetéseire,

Or. es

2
Jean-Paul Besset

13 a bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel az Európa 2020 stratégiáról 
szóló 2010. június 16-i állásfoglalására,

Or. fr

3
Erminia Mazzoni

18 a bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel az Európai Parlament 
2005/2165. (INI) sz. állásfoglalásának 37. 
pontjára,

Or. it
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4
Iratxe García Pérez

A preambulumbekezdés (új)

A. mivel az Európai Unióról szóló 
Szerződés 3. cikke értelmében a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió, 
valamint a tagállamok közti szolidaritás 
előmozdítása az Európai Unió egyik 
célkitűzése, 

Or. es

5
Jean-Paul Besset

A preambulumbekezdés

A. mivel az Európai Unió globális szinten 
csak akkor lehet versenyképes, ha 
teljesítményét a belpolitika úgy támogatja, 
hogy képes legyen olyan recessziós 
időszakokban is szembenézni a globális 
kihívásokkal, amelyek során kiderül, hogy 
a kevésbé fejlett régiók kevésbé tudják 
versenyképességüket visszanyerni,

A. mivel az Európai Unió globális szinten 
csak akkor lehet versenyképes, ha 
teljesítményét a belpolitika úgy támogatja, 
hogy képes legyen egy fenntartható, szén-
dioxid kibocsátástól mentes, a biológiai 
sokféleséget tiszteletben tartó gazdaság 
megvalósításán keresztül olyan recessziós 
időszakokban is szembenézni a globális 
kihívásokkal, amelyek során kiderül, hogy 
a kevésbé fejlett régiók kevésbé tudják 
versenyképességüket visszanyerni,

Or. fr

6
Rosa Estaràs Ferragut

A a preambulumbekezdés (új)
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Aa. mivel a versenyképesség és a kohézió 
nem mond egymásnak ellent és nem 
összeférhetetlen, hanem az egymással 
történő kiegészíthetőség elemeit 
tartalmazza,

Or. es

7
Iratxe García Pérez

A a preambulumbekezdés (új)

Aa. mivel az Unióban a konvergencia 
területén elért jelentős előrelépések 
ellenére az EU régiói között megfigyelhető 
tendencia a területi egyenlőtlenségek 
kiélesedése, például a hozzáférhetőség 
terén és különösen a strukturálisan 
hátrányos helyzetű régiókban, továbbá a 
régiókon és az uniós területeken belül is, 
ami területi szegregációs jelenségekké 
fajulhat és elmélyítheti a az EU régióinak 
jóléti szintjei között meglévő 
különbségeket és csökkentheti az EU 
általános versenyképességét, 

Or. es

8
Constanze Angela Krehl

C a preambulumbekezdés (új)

Ca. mivel a versenyképességet csak az 
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egész EU-ban ténylegesen fenntartható 
gazdasági fejlődéssel lehet hosszú távon 
elérni,

Or. de

9
Lambert van Nistelrooij

C a preambulumbekezdés (új)

Ca. mivel a K+F-fel és az innovációval 
foglalkozó, a Hampton Court-i 
csúcstalálkozót követően kinevezett, Esko 
Aho elnökletével megalakított független 
szakértői csoport jelentése azonosítja 
azokat a legfontosabb területeket –
elektronikus egészségügy, gyógyszerek, 
közlekedés és logisztika, 
környezetvédelem, digitális tartalom, 
energia és biztonság –, ahol működhet az 
innováció piaca, és a közérdek jelentős 
szerepet játszhat,

Or. en

10
Constanze Angela Krehl

D preambulumbekezdés

D. mivel az Európa 2020 stratégia 
céljainak teljesítése érdekében el kell 
fogadni a fejlődési szintek és korlátok
közötti különbségeket, valamint azt, hogy 
olyan célokat kell kitűzni, amelyek a valós 
helyzetet és azon igényeket tükrözik, 
amelyek meghatározására a különböző 

D. mivel az Európa 2020 stratégia 
céljainak teljesítése érdekében el kell 
fogadni a fejlődési szintek és korlátok 
közötti különbségeket, valamint azt, hogy 
olyan célokat kell kitűzni, amelyek a valós 
helyzetet és igényeket tükrözik,
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kormányzati szinteken lévő valamennyi 
érdekelt féllel történt konzultáció után 
került sor,

Or. de

11
Lambert van Nistelrooij

D preambulumbekezdés

D. mivel az Európa 2020 stratégia 
céljainak teljesítése érdekében el kell 
fogadni a fejlődési szintek és korlátok 
közötti különbségeket, valamint azt, hogy 
olyan célokat kell kitűzni, amelyek a valós 
helyzetet és azon igényeket tükrözik, 
amelyek meghatározására a különböző
kormányzati szinteken lévő valamennyi 
érdekelt féllel történt konzultáció után 
került sor,

D. mivel az Európa 2020 stratégia 
céljainak teljesítése érdekében tudomásul
kell venni azt a kiinduló helyzetet, amelyet
a fejlődési szintek és korlátok közötti 
különbségek jellemeznek, valamint azt, 
hogy olyan célokat kell kitűzni, amelyek a 
valós helyzetet és azon igényeket tükrözik, 
amelyek meghatározására a különböző
kormányzati szinteken lévő valamennyi 
érdekelt féllel történt konzultáció után 
került sor,

Or. en

12
Jean-Paul Besset

E preambulumbekezdés

E. mivel az Európai Tanács 2010. 
márciusi ülésén elismerte a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió, és főként az 
infrastruktúra fejlesztésének fontosságát 
az Európa 2020 stratégia sikerének 
biztosításában, olyan körülmények között, 
amikor az új stratégia a gazdasági 
fejlődésben mutatkozó akadályok 

E. mivel az Európai Parlament 2010. 
június 16-i állásfoglalásában 
csalódottságát fejezi ki az Európai Tanács 
által 2010. március 26-án jóváhagyott új 
Európa 2020 stratégia fő elemei 
tekintetében, és kéri, hogy e stratégia 
céljául azt tűzze ki, hogy széleskörű 
politikai elképzeléseket nyújt – a tervek 
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leküzdését célozza meg, szerint versenyképes, szociális és 
fenntartható, a polgárokat és a 
környezetvédelmet a politikai 
tevékenységének középpontjába helyező 
unióként – az Európai Unió jövőjére 
vonatkozóan,

Or. fr

13
Iratxe García Pérez

E preambulumbekezdés

E. mivel az Európai Tanács 2010. márciusi 
ülésén elismerte a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió, és főként az infrastruktúra 
fejlesztésének fontosságát az Európa 2020 
stratégia sikerének biztosításában, olyan 
körülmények között, amikor az új stratégia 
a gazdasági fejlődésben mutatkozó 
akadályok leküzdését célozza meg,

E. mivel az Európai Tanács 2010. márciusi 
ülésén elismerte a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió fellendítésének fontosságát 
– amelyben szerepet játszik az 
infrastruktúra fejlesztése is – az Európa 
2020 stratégia sikerének biztosításában, 
olyan körülmények között, amikor az új 
stratégia a gazdasági fejlődésben 
mutatkozó akadályok leküzdését célozza 
meg,

Or. es

14
Iratxe García Pérez

E a preambulumbekezdés (új)

Ea. mivel a kohéziós politika hatékony 
eszköznek bizonyult a pénzügyi válságból 
eredő társadalmi-gazdasági kihívások 
rugalmas kezelésére,

Or. es
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15
Constanze Angela Krehl

E a preambulumbekezdés (új)

Ea.  mivel a versenyképesség 
alapfeltételeit a jó infrastruktúrán kívül 
mindenekelőtt a kutatási, innovációs és 
technológiafejlesztési területek 
támogatása, valamint a régiókban élő 
emberek megfelelő szintű képzése alkotja,

Or. de

16
Lambert van Nistelrooij

F preambulumbekezdés

F. mivel az elkövetkező évek során a 
válság hatásain kívül nagyobb 
kihívásokkal, például a globalizációhoz, a 
demográfiai változásokhoz, az 
éghajlatváltozáshoz és az energiával 
összefüggő kérdésekhez történő
alkalmazkodással is szembe kell majd 
néznünk, és a régiók létfontosságú 
szerepet fognak betölteni annak 
biztosításában, hogy a meglévő
körülmények emberekre gyakorolt hatásait 
korlátozzák, és mivel ezt meghatározott 
igények alapján a partnerségi elv és a 
szakpolitikák különböző típusai területi 
hatásának előzetes értékelésére szolgáló 
megfelelő eszközök alkalmazása révén 
támogatni kell,

mivel a régiók létfontosságú szerepet 
fognak betölteni a válság emberekre 
gyakorolt hatásainak korlátozásában, és 
mivel a globális válság teremtette új 
kihívások a partnerségi elv és a 
szakpolitikák különböző típusai területi 
hatásának előzetes értékelésére szolgáló 
megfelelő eszközök alkalmazása révén 
támogatást érdemelnek,

Or. en
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17
Jean-Paul Besset

F preambulumbekezdés

F. mivel az elkövetkező évek során a 
válság hatásain kívül nagyobb 
kihívásokkal, például a globalizációhoz, a 
demográfiai változásokhoz, az 
éghajlatváltozáshoz és az energiával 
összefüggő kérdésekhez történő 
alkalmazkodással is szembe kell majd 
néznünk, és a régiók létfontosságú szerepet 
fognak betölteni annak biztosításában, 
hogy a meglévő körülmények emberekre 
gyakorolt hatásait korlátozzák, és mivel ezt 
meghatározott igények alapján a 
partnerségi elv és a szakpolitikák 
különböző típusai területi hatásának 
előzetes értékelésére szolgáló megfelelő 
eszközök alkalmazása révén támogatni 
kell,

F. mivel az elkövetkező évek során a 
válság hatásain kívül nagyobb 
kihívásokkal, például a globalizációhoz, a 
demográfiai változásokhoz, az 
éghajlatváltozáshoz, az energiával 
összefüggő kérdésekhez és a biológiai 
sokféleség védelméhez történő 
alkalmazkodással is szembe kell majd 
néznünk, és a régiók létfontosságú szerepet 
fognak betölteni annak biztosításában, 
hogy a meglévő körülmények emberekre 
gyakorolt hatásait korlátozzák, és mivel ezt 
meghatározott igények alapján a 
partnerségi elv és a szakpolitikák 
különböző típusai területi hatásának 
előzetes értékelésére szolgáló megfelelő 
eszközök alkalmazása révén támogatni 
kell,

Or. fr

18
Riikka Manner

F preambulumbekezdés

F. mivel az elkövetkező évek során a 
válság hatásain kívül nagyobb 
kihívásokkal, például a globalizációhoz, a 
demográfiai változásokhoz, az 
éghajlatváltozáshoz és az energiával 
összefüggő kérdésekhez történő 
alkalmazkodással is szembe kell majd 

F. mivel az elkövetkező évek során a 
válság hatásain kívül nagyobb 
kihívásokkal, például a globalizációhoz, a 
demográfiai változásokhoz és a területek 
ezt követő elnéptelenedéséhez, az 
éghajlatváltozáshoz és az energiával 
összefüggő kérdésekhez történő 
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néznünk, és a régiók létfontosságú szerepet 
fognak betölteni annak biztosításában, 
hogy a meglévő körülmények emberekre 
gyakorolt hatásait korlátozzák, és mivel ezt 
meghatározott igények alapján a 
partnerségi elv és a szakpolitikák 
különböző típusai területi hatásának 
előzetes értékelésére szolgáló megfelelő 
eszközök alkalmazása révén támogatni 
kell;

alkalmazkodással is szembe kell majd 
néznünk, és a régiók létfontosságú szerepet 
fognak betölteni annak biztosításában, 
hogy a meglévő körülmények emberekre 
gyakorolt hatásait korlátozzák, és mivel ezt 
meghatározott igények alapján a 
partnerségi elv és a szakpolitikák 
különböző típusai területi hatásának 
előzetes értékelésére szolgáló megfelelő 
eszközök alkalmazása révén támogatni 
kell;

Or. fi

19
Ramona Nicole Mănescu

G preambulumbekezdés

G. mivel a 2007–2013-as programozási 
időszakra vonatkozó kohéziós politikai 
stratégiákról és programokról folytatott 
tárgyalások eredménye a programok 
minőségének és a részes felek 
részvételének vonatkozásában a 
kormányzás minden szintjén növekedést 
mutat, ily módon hatékonyabban 
hozzájárul a lisszaboni célkitűzések 
teljesítéséhez a gazdasági versenyképesség 
és a foglalkoztatás terén,

G. mivel a 2007–2013-as programozási 
időszakra vonatkozó kohéziós politikai 
stratégiákról és programokról folytatott 
tárgyalások eredménye a programok 
minőségének és a részes felek 
részvételének vonatkozásában a 
kormányzás minden szintjén növekedést 
mutat, ily módon előrelépést jelent a 
lisszaboni célkitűzések teljesítése felé a 
gazdasági versenyképesség és a 
foglalkoztatás terén,

Or. en

20
Lambert van Nistelrooij

I preambulumbekezdés
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I. mivel számos munkaeszköz és analitikai 
módszer áll rendelkezésre mind helyi, 
mind regionális szinten, amely elősegíti a 
gazdasági fejlődést és a társadalmi
integrációt, ami bizonyítja a kohéziós 
politikában részt vevő helyi és regionális 
szereplők részvételét és elkötelezettségét,

I. mivel a helyi és regionális szereplők 
kohéziós politikában való részvételét a 
gazdasági fejlődés és a társadalmi 
integráció elősegítését célzó regionális és 
helyi stratégiáik tükrözik,

Or. en

21
Lambert van Nistelrooij

J preambulumbekezdés

J. mivel az infrastruktúra minden 
típusának fejlesztése támogatja a lemaradt 
régiók gazdasági versenyképességét, és 
lehetővé teszi az oktatáshoz, a kutatáshoz 
és az innovációhoz való hozzáférést,

J. mivel kapacitásaik fejlesztése támogatja 
a lemaradt régiók gazdasági 
versenyképességét, és lehetővé teszi az 
oktatáshoz, a kutatáshoz és az 
innovációhoz való hozzáférést,

Or. en

22
Ramona Nicole Mănescu

J preambulumbekezdés

J. mivel az infrastruktúra minden típusának 
fejlesztése támogatja a lemaradt régiók 
gazdasági versenyképességét, és lehetővé 
teszi az oktatáshoz, a kutatáshoz és az 
innovációhoz való hozzáférést,

J. mivel egyéb tényezők mellett az 
infrastruktúra minden típusának fejlesztése 
is támogatja a lemaradt régiók gazdasági 
versenyképességét, és lehetővé teszi az 
oktatáshoz, a kutatáshoz és az 
innovációhoz való hozzáférést,
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Or. en

23
Lambert van Nistelrooij

J a preambulumbekezdés (új)

Ja. mivel bár az említett eszközrendszer 
bizonyos elemei, például az azonos 
időtartam és a lisszaboni menetrenddel 
való összhang lehetővé teszi a 
szinergiákat, továbbra is vannak azonban 
lényeges különbségek, például az eltérő
jogalap, a tematikus kontra területi 
hangsúly, valamint a megosztott kontra 
centralizált irányítás;

Or. en

24
Petru Constantin Luhan

1 bekezdés

1. üdvözli az Európai Unió kohéziós 
politikája által képviselt hozzáadott értéket, 
valamint annak a régiók 
versenyképességének növelésére irányuló 
uniós eszközként betöltött szerepét, amely 
véghezviszi a strukturális reformokat és 
növeli a régióknak a globális gazdasági 
környezethez való alkalmazkodási 
képességét;

1. üdvözli az Európai Unió kohéziós 
politikája által képviselt hozzáadott értéket, 
valamint annak a régiók 
versenyképességének növelésére irányuló 
uniós eszközként betöltött szerepét, amely 
véghezviszi a strukturális reformokat és 
növeli a régióknak a globális gazdasági 
környezethez való alkalmazkodási 
képességét; megállapítja, hogy a globális 
szinten versenyképes gazdaságokban 
(USA, Japán) az egyes régiók fejlettsége 
közötti különbségek aránylag csekélyek;

Or. ro



PE443.146v01-00 14/55 AM\822074HU.doc

HU

25
Iratxe García Pérez

1 bekezdés

1. üdvözli az Európai Unió kohéziós 
politikája által képviselt hozzáadott értéket, 
valamint annak a régiók 
versenyképességének növelésére irányuló 
uniós eszközként betöltött szerepét, amely 
véghezviszi a strukturális reformokat és 
növeli a régióknak a globális gazdasági 
környezethez való alkalmazkodási 
képességét;

1. üdvözli az Európai Unió kohéziós 
politikája által elért eredményeket és a
hozzáadott értéket, amelyet az Európa 
2020 stratégia képviselhet, valamint annak 
a régiók versenyképességének növelésére 
irányuló uniós eszközként betöltött 
szerepét, amely véghezviszi a strukturális 
reformokat és növeli a régióknak a globális 
gazdasági környezethez való 
alkalmazkodási képességét;

Or. es

26
Ramona Nicole Mănescu

1 bekezdés

1. üdvözli az Európai Unió kohéziós 
politikája által képviselt hozzáadott értéket, 
valamint annak a régiók 
versenyképességének növelésére irányuló 
uniós eszközként betöltött szerepét, amely 
véghezviszi a strukturális reformokat és 
növeli a régióknak a globális gazdasági 
környezethez való alkalmazkodási 
képességét;

1. ismételten hangsúlyozza az Európai 
Unió kohéziós politikája által képviselt 
hozzáadott értéket, valamint annak a régiók 
közötti egyenlőtlenségek megszüntetésére, 
és ezáltal versenyképességük növelésére 
irányuló uniós eszközként betöltött 
szerepét, továbbá a strukturális reformok
véghezvitelében és a régiók globális 
gazdasági környezethez való 
alkalmazkodási képességének növelésében 
betöltött szerepét;

Or. en
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27
Rosa Estaràs Ferragut

1 bekezdés

1. üdvözli az Európai Unió kohéziós 
politikája által képviselt hozzáadott értéket, 
valamint annak a régiók 
versenyképességének növelésére irányuló 
uniós eszközként betöltött szerepét, amely 
véghezviszi a strukturális reformokat és 
növeli a régióknak a globális gazdasági 
környezethez való alkalmazkodási 
képességét;

1. hangsúlyozza az Európai Unió kohéziós 
politikája által képviselt hozzáadott értéket, 
valamint annak a régiók kohéziójában, és
versenyképessége fokozásának 
biztosításában, a strukturális reformok
beindításának elősegítésében, valamint a 
régióknak a globális gazdasági 
környezethez való alkalmazkodási 
képességének fokozásában betöltött 
szerepét;

Or. es

28
Lambert van Nistelrooij

1 a bekezdés (új)

1a. méltányolja, hogy a 2007–2013-as 
időszakban a kohézióról szóló második 
közösségi stratégiai iránymutatásnak 
megfelelően a teljes pénzügyi 
előirányzatból valamennyi tagállam 
jelentős összeget szánt a kutatásra és 
fejlesztésre, az innovációra, valamint a 
tudásalapú gazdaság kialakítására, 
aminek következtében 246 nemzeti, illetve 
regionális operatív programra került sor, 
amelyek keretében körülbelül 86 milliárd 
eurót irányoztak elő kutatásra és 
innovációra; ebből 50 milliárd euró már 
rendelkezésre állt alapkutatásra és –
fejlesztése, valamint innovációra; 
megállapítja, hogy a kohéziós politika a 
terület jelentős európai támogatási 
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forrásává vált, ami megmutatkozik mind a 
hetedik keretprogram, mind a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogram költségvetésében (50,5 
milliárd euró és 3,6 milliárd euró); 
rámutat a kutatásra és fejlesztésre szánt 
összegek tekintetében a mennyiségben 
kifejezett célok meghatározásának 
lehetőségére és eredményességére; 

Or. en

29
Iratxe García Pérez

1 a bekezdés (új)

1a. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika 
forrásai koncentrációjának javítása 
biztosíthatja e politika jelentős 
hozzájárulását a versenyképesség, az 
innováció és a foglalkoztatás fejlődéséhez 
az EU-ban;

Or. es

30
Ramona Nicole Mănescu

2 bekezdés

2. hangsúlyozza a közszférának a kohéziós 
politika végrehajtása során a bizalom és a 
szolidaritás recesszió idején történő
visszaszerzése, valamint ezt követően az 
állami, főként infrastrukturális 
beruházások megvalósítása és a 
fenntartható fejlődés biztosítása terén 

2. hangsúlyozza a közszférának és a 
magánszférának a kohéziós politika helyi 
és regionális szinten történő végrehajtása 
és a bizalom és a szolidaritás 
visszaszerzése terén betöltött létfontosságú 
szerepét a recesszió idején és ezt követően 
állami beruházások megvalósítása és a 
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betöltött létfontosságú szerepét; kkv-k finanszírozáshoz és kölcsönalapú 
eszközökhöz (Jeremie és Jasper) való 
hozzáférésének megkönnyítése révén, így 
biztosítva a régiók fenntartható fejlődését;

Or. en

31
Jean-Paul Besset

2 bekezdés

2. hangsúlyozza a közszférának a kohéziós 
politika végrehajtása során a bizalom és a 
szolidaritás recesszió idején történő 
visszaszerzése, valamint ezt követően az 
állami, főként infrastrukturális 
beruházások megvalósítása és a 
fenntartható fejlődés biztosítása terén 
betöltött létfontosságú szerepét;

2. hangsúlyozza a közszférának a kohéziós 
politika végrehajtása során a bizalom és a 
szolidaritás recesszió idején történő 
visszaszerzése, valamint ezt követően az 
állami beruházások megvalósítása és a 
fenntartható fejlődés előmozdítása terén 
betöltött létfontosságú szerepét;

Or. fr

32
Iratxe García Pérez

2 bekezdés

2. hangsúlyozza a közszférának a kohéziós 
politika végrehajtása során a bizalom és a 
szolidaritás recesszió idején történő 
visszaszerzése, valamint ezt követően az 
állami, főként infrastrukturális 
beruházások megvalósítása és a 
fenntartható fejlődés biztosítása terén 
betöltött létfontosságú szerepét; 

2. hangsúlyozza a közszférának a kohéziós 
politika végrehajtása során a bizalom és a 
szolidaritás recesszió idején történő 
visszaszerzése, valamint ezt követően az 
állami befektetésekhez – főként az 
infrastrukturális beruházásokhoz, új 
technológiákhoz és a humánerőforráshoz 
– való hozzáférés tekintetében az 
esélyegyenlőség megvalósítása és a 
fenntartható fejlődés biztosítása terén 
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betöltött létfontosságú szerepét;

Or. es

33
Rosa Estaràs Ferragut

2 bekezdés

2. hangsúlyozza a közszférának a kohéziós 
politika végrehajtása során a bizalom és a 
szolidaritás recesszió idején történő 
visszaszerzése, valamint ezt követően az 
állami, főként infrastrukturális beruházások 
megvalósítása és a fenntartható fejlődés 
biztosítása terén betöltött létfontosságú 
szerepét;

2. hangsúlyozza a közszférának a kohéziós 
politika végrehajtása során a bizalom és a 
szolidaritás recesszió idején valamint ezt 
követően történő visszaszerzése, az állami, 
főként infrastrukturális beruházások 
megvalósítása és a fenntartható fejlődés
biztosítása terén valamennyi közigazgatási 
szinten betöltött létfontosságú szerepét; 

Or. es

34
Evgeni Kirilov

2 a bekezdés (új)

2a. hangsúlyozza, hogy az EU régióinak 
gazdasági versenyképessége szorosan 
összefügg a megfelelő foglalkoztatási 
szint, az iskolázott és képzett munkaerő, a 
szociális biztonság és a 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
meglétével; e tekintetben a kohéziós 
politika által a társadalmi kohézióhoz 
nyújtott támogatás globális léptékben 
növeli e politika jelentőségét az általános 
regionális versenyképesség 
szempontjából;
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Or. en

35
Iratxe García Pérez

3 bekezdés

3. úgy véli, hogy a Lisszaboni 
Szerződésben foglaltak alapján az EU 
kiegyensúlyozott gazdasági fejlődése 
csökkenti a fejlődésbeli regionális 
különbségeket, és felkészíti a régiókat a 
globalizáció, a demográfiai változás és az 
éghajlatváltozás jelentette kihívásokkal 
való szembenézésre, miközben figyelembe 
veszi a régiók jellegzetes gyenge pontjait;

3. úgy véli, hogy a Lisszaboni 
Szerződésben foglaltak alapján az EU 
kiegyensúlyozott gazdasági fejlődése 
csökkenti a fejlődésbeli regionális 
különbségeket, és felkészíti a régiókat a 
globalizáció, a demográfiai változás, a 
vidéki térségek elnéptelenedése és az 
éghajlatváltozás jelentette kihívásokkal 
való szembenézésre, miközben figyelembe 
veszi a régiók jellegzetes gyenge pontjait;

Or. es

36
Jean-Paul Besset

3 bekezdés

3. úgy véli, hogy a Lisszaboni 
Szerződésben foglaltak alapján az EU 
kiegyensúlyozott gazdasági fejlődése 
csökkenti a fejlődésbeli regionális 
különbségeket, és felkészíti a régiókat a 
globalizáció, a demográfiai változás és az 
éghajlatváltozás jelentette kihívásokkal 
való szembenézésre, miközben figyelembe 
veszi a régiók jellegzetes gyenge pontjait;

3. úgy véli, hogy a Lisszaboni 
Szerződésben foglaltak alapján az EU 
kiegyensúlyozott gazdasági fejlődése 
csökkenti a fejlődésbeli regionális 
különbségeket, és felkészíti a régiókat a 
globalizáció, a demográfiai változás, az 
éghajlatváltozás és a biológiai sokféleség 
védelme jelentette kihívásokkal való 
szembenézésre, miközben figyelembe 
veszi a régiók jellegzetes gyenge pontjait;

Or. fr
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37
Petru Constantin Luhan

4 bekezdés

4. rámutat arra, hogy a kohéziós politika a 
kutatás, a fejlesztés és az innovációs 
politikák által létrehozott szinergiák révén 
az Európa 2020 stratégia kihívásaival való 
szembenézés egyik eszköze lehet, amely 
támogatja és hasznosítja az adott helyi 
lehetőségeket és biztosítja a társadalmi, 
gazdasági és területi kohéziót;

4. rámutat arra, hogy a kohéziós politika a 
kutatás, a fejlesztés és az innovációs 
politikák által létrehozott szinergiák révén 
az Európa 2020 stratégia kihívásaival való 
szembenézés egyik eszköze lehet, amely 
támogatja és hasznosítja az adott helyi 
lehetőségeket és biztosítja a társadalmi, 
gazdasági és területi kohéziót; úgy véli, 
hogy a kohéziós politika már jól működő 
irányvonalai folytonosságának biztosítása 
megteremti a kutatás, fejlesztés és 
innováció regionális dimenzióját és új 
munkahelyeket teremt az innovatív 
szektorokban;

Or. ro

38
Iratxe García Pérez

4 bekezdés

4. rámutat arra, hogy a kohéziós politika a 
kutatás, a fejlesztés és az innovációs 
politikák által létrehozott szinergiák révén 
az Európa 2020 stratégia kihívásaival való 
szembenézés egyik eszköze lehet, amely 
támogatja és hasznosítja az adott helyi 
lehetőségeket és biztosítja a társadalmi, 
gazdasági és területi kohéziót;

4. rámutat arra, hogy a kohéziós 
politikának a kutatás, a fejlesztés és az 
innovációs politikák révén létrehozott 
szinergiák segítségével fontos szerepet kell
betöltenie az Európa 2020 stratégiában, 
mivel e politika ösztönzőleg hat az egész 
Európát átfogó strukturális változásra és 
támogatja a létfontosságú beruházások 
prioritásait valamennyi – helyi, regionális, 
nemzeti és határokon átnyúló – szinten és 
biztosítja a társadalmi, gazdasági és területi 
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kohéziót; rámutat azonban arra is, hogy 
bár a kohéziós politika prioritásainak meg 
kell felelniük az EU 2020 célkitűzéseinek, 
elég rugalmasnak kell lenniük ahhoz, 
hogy befogadják a regionális 
sajátosságokat és támogassák a 
leggyengébbeket és leginkább 
rászorultakat társadalmi-gazdasági 
hiányosságaik és természeti hátrányaik 
leküzdésében és az egyenlőtlenségek 
csökkentésében;

Or. es

39
Rosa Estaràs Ferragut

4 bekezdés

4. rámutat arra, hogy a kohéziós politika a 
kutatás, a fejlesztés és az innovációs 
politikák által létrehozott szinergiák révén 
az Európa 2020 stratégia kihívásaival való 
szembenézés egyik eszköze lehet, amely 
támogatja és hasznosítja az adott helyi 
lehetőségeket és biztosítja a társadalmi, 
gazdasági és területi kohéziót;

4. úgy véli, hogy a kutatás, a fejlesztés és 
az innovációs politikák, valamint a 
kohéziós politika között létrehozott 
szinergiák fokozása révén a kohéziós 
politika a helyi közösségek lehetőségeinek 
támogatása és felszabadítása és a 
társadalmi, gazdasági és területi kohézió 
biztosítása által jobban megfelelhet az
Európa 2020 stratégia kihívásainak;  

Or. es

40
Ramona Nicole Mănescu

4 bekezdés

4. rámutat arra, hogy a kohéziós politika a 
kutatás, a fejlesztés és az innovációs 

4. rámutat arra, hogy a kohéziós 
politikának a kutatás, a fejlesztés és az 



PE443.146v01-00 22/55 AM\822074HU.doc

HU

politikák által létrehozott szinergiák révén 
az Európa 2020 stratégia kihívásaival való 
szembenézés egyik eszköze lehet, amely 
támogatja és hasznosítja az adott helyi 
lehetőségeket és biztosítja a társadalmi, 
gazdasági és területi kohéziót;

innovációs politikák által létrehozott 
szinergiák révén az Európa 2020 stratégia 
kihívásaival való szembenézés egyik 
eszközeként kell szolgálnia, amely 
támogatja és hasznosítja az adott helyi 
lehetőségeket és biztosítja a társadalmi, 
gazdasági és területi kohéziót;

Or. en

41
Petru Constantin Luhan

4 a bekezdés (új)

4a. támogatja a világszinten versenyképes 
gazdasági szektorok ösztönzését, amelyek 
hozzájárulnak a fenntartható, intelligens 
és átfogó gazdaság megvalósulásához és 
kihasználják az EU versenyképességének 
előnyét;

Or. ro

42
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

5 bekezdés

5. támogatja a területi kohézióról szóló 
zöld könyvben a területi kohézió főbb 
elemeiről kifejtett álláspontot;  külön utal 
a regionális diverzitás, a regionális 
potenciál és a versenyképesség 
fejlesztésének tiszteletben tartására, 
miközben hangsúlyozza a 
közszolgáltatások és a megfelelő 
infrastruktúra révén történő 

5. támogatja a területi kohézióról szóló 
zöld könyvben kifejtett álláspontot a 
versenyképességet illetően, miszerint 
az„más területekkel való kapcsolatok 
kiépítésétől is függ, amelyek segítségével 
biztosítható a közös előnyök összehangolt 
és fenntartható kihasználása”  és amely 
lehetővé teszi az Európai Unió területi 
sokféleségében rejlő lehetőségek 
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hozzáférhetőség fontosságát, és felszólítja
a Bizottságot, hogy terjesszen elő konkrét 
javaslatokat a területi kohézió 
célkitűzésének végrehajtására;

felszabadítását; ennek kapcsán 
hangsúlyozza, hogy valamennyi terület 
versenyképessége és elzártságának 
megszüntetése szempontjából fontos a 
közlekedés és az IKT-k összehangolt és 
integrált fejlesztése, az energetikai, az 
egészségügyi, a kutatási, az oktatási és a 
környezetvédelmi eszközök esetleges 
kölcsönössé tétele; kéri a Bizottságot, 
hogy terjesszen elő konkrét javaslatokat a 
területi kohézió célkitűzésének 
végrehajtására;

Or. fr

43
Rosa Estaràs Ferragut

5 bekezdés

5. támogatja a területi kohézióról szóló 
zöld könyvben a területi kohézió főbb 
elemeiről kifejtett álláspontot; külön utal a 
regionális diverzitás, a regionális potenciál 
és a versenyképesség fejlesztésének 
tiszteletben tartására, miközben 
hangsúlyozza a közszolgáltatások és a 
megfelelő infrastruktúra révén történő 
hozzáférhetőség fontosságát, és felszólítja 
a Bizottságot, hogy terjesszen elő konkrét 
javaslatokat a területi kohézió 
célkitűzésének végrehajtására;

5. támogatja a területi kohézióról szóló 
zöld könyvben a területi kohézió főbb 
elemeiről kifejtett álláspontot; külön utal a 
regionális diverzitás, a regionális potenciál 
és a versenyképesség fejlesztésének 
tiszteletben tartására, miközben 
hangsúlyozza a közszolgáltatások és a 
megfelelő infrastruktúra révén történő 
hozzáférhetőség fontosságát, és felszólítja 
a Bizottságot, hogy terjesszen elő konkrét 
javaslatokat a területi kohézió 
célkitűzésének végrehajtására; ebben az 
értelemben hangsúlyozza, hogy a 
közlekedés megfelelő működése és az 
elégséges telekommunikációs hozzáférés 
alapvető feltételei a periférikus régiók és 
szigetek versenyképessége 
megerősítésének, következésképpen az EU 
gazdasági és társadalmi kohéziója 
megszilárdításának is, ahogy arra az 
európai területi stratégia rámutat;
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Or. es

44
Victor Boştinaru

5 bekezdés

5. támogatja a területi kohézióról szóló 
zöld könyvben a területi kohézió főbb 
elemeiről kifejtett álláspontot; külön utal a 
regionális diverzitás, a regionális potenciál 
és a versenyképesség fejlesztésének 
tiszteletben tartására, miközben 
hangsúlyozza a közszolgáltatások és a 
megfelelő infrastruktúra révén történő
hozzáférhetőség fontosságát, és felszólítja 
a Bizottságot, hogy terjesszen elő konkrét 
javaslatokat a területi kohézió 
célkitűzésének végrehajtására;

5. támogatja a területi kohézióról szóló 
zöld könyvben a területi kohézió főbb 
elemeiről kifejtett álláspontot; külön utal a 
regionális diverzitás, a regionális potenciál 
és a versenyképesség fejlesztésének 
tiszteletben tartására, miközben 
hangsúlyozza a közszolgáltatások és a 
megfelelő infrastruktúra révén történő
hozzáférhetőség fontosságát; felszólítja a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő konkrét 
javaslatokat a területi kohézió 
célkitűzésének meghatározására és 
következetes végrehajtására;

Or. en

45
Lambert van Nistelrooij

5 a bekezdés (új)

5a. javasolja, hogy a tagállamok és a 
Bizottság különítsenek el elegendő forrást 
a strukturális alapokból a kutatásra és az 
innovációra, különösen a fenntartható 
innovációra, és erősítsék meg a kutatási 
kapacitásokat; hangsúlyozza, hogy 
eredményes modelleket kell támogatni és
alkalmazni a tudásháromszögben, és hogy 
a vállalkozásokkal, a kutatóintézetekkel, 
az egyetemekkel és a hatóságokkal 
együttműködésben biztosítani kell a 
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regionális kutatás és innováció stratégiai 
keretének fenntartható fejlesztését; 
kiemeli, hogy a tudásintenzív regionális 
innovációs klaszterek lehetőségeket 
rejtenek magukban a regionális 
versenyképesség mobilizálására, és 
örvendetesnek tartja a klaszterek 
fejlesztésének a versenyképességi és 
innovációs keretprogramba, valamint a 
hetedik kutatási és technológiafejlesztési 
keretprogramba való beépítését 
(„Tudásalapú régiók” cselekvés az FP7-
en belül); megemlíti az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 
keretei között felállított új tudományos és 
innovációs társulásokat (KIC), amelyek 
összekapcsolják az elsődleges európai 
regionális tudásalapú klasztereket; 
megjegyzi, hogy az ismeretek regionális 
klasztereken belüli cseréjét a strukturális 
alapok is előmozdíthatják; hangsúlyozza, 
hogy az ilyen klaszterek elsősorban a 
hátrányos helyzetű régiók számára 
rejtenek nagy lehetőségeket magukban;

Or. en

46
Erminia Mazzoni

5 a bekezdés (új)

5a.  a regionális támogatások odaítélése 
tekintetében hatékonyabb megközelítést 
tart szükségesnek, amely megközelítés az 
infrastruktúrákba való befektetésekre és 
az Európai Unió hátrányos helyzetű vagy 
kevésbé fejlett régióiban nyújtandó 
horizontális támogatásokra összpontosít, 
beleértve a kedvezőbb adófeltételek 
legfeljebb ötéves átmeneti időszakokra 
történő bevezetését is;
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Or. it

47
Iratxe García Pérez

6 bekezdés

6. úgy véli, hogy a kohéziós politika 
kidolgozása és végrehajtása terén a 
tagállamoknak támogatniuk kell a helyi 
érdekű megközelítést; elismeri, hogy a 
régiók szerepe tagállamonként, politikai és 
közigazgatási felépítésüktől függően eltérő, 
kéri, hogy a decentralizáció elvének 
előmozdítása révén érjenek el javulást a 
jelenlegi programozási időszakban, 
amelynek során a régiók a kohéziós 
politika rendelkezésére álló teljes 
költségvetésnek csak 30,5%-át, míg a 
fennmaradó részt a központi 
kormányzatok kezelik; 

6.úgy véli, hogy a kohéziós politika 
kidolgozása és végrehajtása terén a 
tagállamoknak támogatniuk kell a helyi 
érdekű megközelítést; elismeri, hogy a 
régiók szerepe tagállamonként, politikai és 
közigazgatási felépítésüktől függően eltérő, 
kéri, hogy a decentralizáció elvének 
előmozdítása révén érjenek el javulást a 
jelenlegi programozási időszakban;

Or. es

48
Oldřich Vlasák

6 bekezdés

6. úgy véli, hogy a kohéziós politika 
kidolgozása és végrehajtása terén a 
tagállamoknak támogatniuk kell a helyi 
érdekű megközelítést; elismeri, hogy a 
régiók szerepe tagállamonként, politikai és 
közigazgatási felépítésüktől függően eltérő, 
kéri, hogy a decentralizáció elvének 
előmozdítása révén érjenek el javulást a 
jelenlegi programozási időszakban, 
amelynek során a régiók a kohéziós 

6. úgy véli, hogy a kohéziós politika 
kidolgozása és végrehajtása terén a 
tagállamoknak támogatniuk kell a helyi 
érdekű megközelítést; elismeri, hogy a 
régiók szerepe tagállamonként, politikai és 
közigazgatási felépítésüktől függően eltérő; 
kéri, hogy a decentralizáció elvének 
előmozdítása révén – már a helyi 
önkormányzatok szintjén is – és a 
szubszidiaritás érdekében érjenek el 
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politika rendelkezésére álló teljes 
költségvetésnek csak 30,5%-át, míg a 
fennmaradó részt a központi kormányzatok 
kezelik;

javulást a jelenlegi programozási 
időszakban, amelynek során a régiók a 
kohéziós politika rendelkezésére álló teljes 
költségvetésnek csak 30,5%-át, míg a
fennmaradó részt a központi kormányzatok 
kezelik;

Or. cs

49
Constanze Angela Krehl

6 bekezdés

6. úgy véli, hogy a kohéziós politika
kidolgozása és végrehajtása terén a 
tagállamoknak támogatniuk kell a helyi 
érdekű megközelítést; elismeri, hogy a 
régiók szerepe tagállamonként, politikai és 
közigazgatási felépítésüktől függően eltérő, 
kéri, hogy a decentralizáció elvének 
előmozdítása révén érjenek el javulást a 
jelenlegi programozási időszakban, 
amelynek során a régiók a kohéziós 
politika rendelkezésére álló teljes 
költségvetésnek csak 30,5%-át, míg a 
fennmaradó részt a központi kormányzatok 
kezelik;

6. úgy véli, hogy a kohéziós politika 
kidolgozása és végrehajtása terén a 
tagállamoknak támogatniuk kell a helyi 
érdekű megközelítést; elismeri, hogy a 
régiók szerepe tagállamonként, politikai és 
közigazgatási felépítésüktől függően eltérő, 
kéri, hogy a decentralizáció elvének 
előmozdítása révén érjenek el javulást a 
jelenlegi programozási időszakban, 
amelynek során a régiók a kohéziós 
politika rendelkezésére álló teljes 
költségvetésnek csak 30,5%-át, míg a 
fennmaradó részt a központi kormányzatok 
kezelik, kéri azonban a partnerségi elv 
egyértelmű előmozdítását a jövőben;

Or. de

50
Iosif Matula

6 bekezdés

6. úgy véli, hogy a kohéziós politika 6. úgy véli, hogy a kohéziós politika 
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kidolgozása és végrehajtása terén a 
tagállamoknak támogatniuk kell a helyi 
érdekű megközelítést; elismeri, hogy a 
régiók szerepe tagállamonként, politikai és 
közigazgatási felépítésüktől függően eltérő, 
kéri, hogy a decentralizáció elvének 
előmozdítása révén érjenek el javulást a 
jelenlegi programozási időszakban, 
amelynek során a régiók a kohéziós 
politika rendelkezésére álló teljes 
költségvetésnek csak 30,5%-át, míg a 
fennmaradó részt a központi kormányzatok 
kezelik;

kidolgozása és végrehajtása terén a 
tagállamoknak támogatniuk kell a helyi 
érdekű megközelítést; elismeri, hogy a 
régiók szerepe tagállamonként, politikai és 
közigazgatási felépítésüktől függően eltérő, 
kéri, hogy az alapok jobb 
felhasználásának céljából, a 
decentralizáció elvének előmozdítása révén 
érjenek el javulást a jelenlegi programozási 
időszakban, amelynek során a régiók a 
kohéziós politika rendelkezésére álló teljes 
költségvetésnek csak 30,5%-át, míg a 
fennmaradó részt a központi kormányzatok 
kezelik;

Or. ro

51
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

6 bekezdés

6. úgy véli, hogy a kohéziós politika 
kidolgozása és végrehajtása terén a 
tagállamoknak támogatniuk kell a helyi 
érdekű megközelítést; lismeri, hogy a 
régiók szerepe tagállamonként, politikai és 
közigazgatási felépítésüktől függően eltérő, 
kéri, hogy a decentralizáció elvének 
előmozdítása révén érjenek el javulást a 
jelenlegi programozási időszakban, 
amelynek során a régiók a kohéziós 
politika rendelkezésére álló teljes 
költségvetésnek csak 30,5%-át, míg a 
fennmaradó részt a központi kormányzatok 
kezelik;

6. úgy véli, hogy a kohéziós politika 
kidolgozása és végrehajtása terén a 
tagállamoknak támogatniuk kell a helyi 
érdekű megközelítést; lismeri, hogy a 
régiók szerepe tagállamonként, politikai és 
közigazgatási felépítésüktől függően eltérő, 
kéri, hogy a decentralizáció elvének 
előmozdítása révén érjenek el javulást a 
jelenlegi programozási időszakban, 
amelynek során a régiók a kohéziós 
politika rendelkezésére álló teljes 
költségvetésnek átlagosan csak 30,5%-át, 
míg a fennmaradó részt a központi 
kormányzatok kezelik;

Or. fr
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52
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

6 a bekezdés (új)

6a. úgy véli, hogy különösen a határ 
menti területek jelentenek nehézségeket, 
amelyekkel az Európai Unió a határok 
megnyitása, az egységes piac 
megvalósítása és a globalizáció kihívásai 
kapcsán szembesül; hangsúlyozza, hogy e 
területek versenyképességi deficitet 
szenvedhetnek az adó- és társadalmi 
verseny, az összetett közigazgatási 
folyamatok, valamint a régiók és államok 
közötti migrációs hullámok miatt; 
hangsúlyozza, hogy fontos a határokon 
átnyúló együttműködés és a sokszintű 
kormányzás eszközeinek fejlesztése, és 
kéri a Bizottságot, hogy mozdítsa elő az 
információk és a helyes gyakorlatok 
cseréjét; 

Or. fr

53
Lambert van Nistelrooij

6 a bekezdés (új)

6a. emlékeztet arra, hogy a területi 
kohézió több ágazatot átfogó, horizontális 
jelleggel bír, ennélfogva az uniós 
politikáknak elő kell segíteniük 
megvalósítását; megismétli, hogy ez a 
koncepció nem korlátozódik a regionális 
politika hatásaira, hanem a fenntartható 
fejlődésre irányuló és regionális szinten 
kézzelfogható eredményeket kínáló többi
uniós politikával való összhangra is 
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hangsúlyt helyez, a regionális lehetőségek 
konkrét formáinak fejlesztése, teljes 
mértékű kihasználása és területi 
hatásának fokozása céljából, a régiók 
versenyképességének és vonzerejének 
fellendítése és a területi kohézió 
megvalósítása érdekében; úgy véli, hogy a 
„koncentráció, együttműködés és 
kapcsolat” a területi kohézió 
kulcsfontosságú koordinátái a 
kiegyensúlyozottabb területi fejlődés 
elérése érdekében az Európai Unióban;

Or. en

54
Ramona Nicole Mănescu

6 a bekezdés (új)

6a. hangsúlyozza, hogy a többszintű
irányításnak része a programok 
felelősségének átruházása, ami lehetővé 
teszi a területi együttműködés 
potenciáljának jobb kihasználását; ezért 
annak érdekében, hogy az Európai Unió 
koherens és eredményorientált 
intézkedések alkalmazásával, 
meghatározott regionális és helyi 
prioritások megállapítása mellett képes 
legyen közös célkitűzések követésére, 
végre kell hajtani a többszintű irányítás 
elveit;

Or. en

55
Constanze Angela Krehl

7 bekezdés
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7. üdvözli az URBAN és a LEADER 
kezdeményezések eredményeit, és úgy véli, 
hogy a kohéziós politika megteremtheti 
egy kiegyensúlyozott vidéki–városi 
fejlesztés keretét; kéri a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg, illetve javasoljon olyan 
munkamódszereket, amelyek előmozdítják 
a városi–vidéki partnerséget és 
ösztönzőleg hatnak a fenntartható 
városfejlesztésre;

7. úgy véli, hogy a kohéziós politikának 
jelentősen hozzá kell járulnia a 
városfejlesztéshez, mivel az EU 
lakosságának csaknem 80%-a városokban 
él. Szükségesnek tartja a vidékfejlesztéssel 
való szorosabb koordinációt és kéri a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő megfelelő 
javaslatokat;

Or. de

56
Lambert van Nistelrooij

7 bekezdés

7. üdvözli az URBAN és a LEADER 
kezdeményezések eredményeit, és úgy 
véli, hogy a kohéziós politika 
megteremtheti egy kiegyensúlyozott 
vidéki–városi fejlesztés keretét; kéri a 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg, illetve 
javasoljon olyan munkamódszereket, 
amelyek előmozdítják a városi–vidéki 
partnerséget és ösztönzőleg hatnak a 
fenntartható városfejlesztésre;

7. üdvözli az URBAN és a LEADER 
kezdeményezések eredményeit, és úgy 
véli, hogy a kohéziós politika 
megteremtheti egy kiegyensúlyozott 
vidéki–városi fejlesztés keretét; kéri a 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg, illetve 
javasoljon olyan munkamódszereket, 
amelyek előmozdítják a városi–vidéki 
partnerséget és ösztönzőleg hatnak a 
fenntartható városfejlesztésre; a regionális 
gazdaságfejlesztésben mind a városi, mind 
a vidéki területek dinamikus szerepet 
játszanak, ezért a következő programozási 
időszakban pénzügyi forrásokat kell 
kiutalni a városi, valamint elővárosi és 
vidéki projektekbe történő beruházásokra;

Or. en
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57
Ramona Nicole Mănescu

7 bekezdés

7. üdvözli az URBAN és a LEADER 
kezdeményezések eredményeit, és úgy 
véli, hogy a kohéziós politika 
megteremtheti egy kiegyensúlyozott
vidéki–városi fejlesztés keretét; kéri a 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg, illetve 
javasoljon olyan munkamódszereket, 
amelyek előmozdítják a városi–vidéki 
partnerséget és ösztönzőleg hatnak a 
fenntartható városfejlesztésre;

7. üdvözli az URBAN és a LEADER 
kezdeményezések eredményeit, és úgy 
véli, hogy a kohéziós politika 
megteremtheti egy integrált vidéki–városi 
fejlesztés keretét, az egyes régiók 
szükségleteitől függően; kéri a Bizottságot, 
hogy vizsgálja meg, illetve javasoljon 
olyan munkamódszereket, amelyek 
előmozdítják a vidéki partnerségeket és 
ösztönzőleg hatnak a fenntartható 
városfejlesztésre;

Or. en

58
Iratxe García Pérez

7 bekezdés

7. üdvözli az URBAN és a LEADER 
kezdeményezések eredményeit, és úgy 
véli, hogy a kohéziós politika
megteremtheti egy kiegyensúlyozott 
vidéki–városi fejlesztés keretét; kéri a 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg, illetve 
javasoljon olyan munkamódszereket, 
amelyek előmozdítják a városi–vidéki 
partnerséget és ösztönzőleg hatnak a 
fenntartható városfejlesztésre; 

7. üdvözli az URBAN és a LEADER 
kezdeményezések eredményeit, és úgy 
véli, hogy a kohéziós politika 
megteremtheti egy kiegyensúlyozott 
vidéki–városi fejlesztés keretét; kéri a 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg, illetve 
javasoljon olyan munkamódszereket, 
amelyek előmozdítják a városi–vidéki 
partnerséget, a vidéki területek 
elnéptelenedése elleni küzdelmet és 
ösztönzőleg hatnak a fenntartható 
városfejlesztésre;

Or. es
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59
Ramona Nicole Mănescu

8 bekezdés

8. a kohéziós politika tartalmának 
meghatározása szempontjából 
kulcsfontosságú elvnek tekinti a 
partnerséget, ahol az alulról felfelé 
építkező megközelítés növeli a 
közigazgatási kapacitásokat és fokozza a 
programozási folyamat minőségét; úgy 
véli, hogy a kormányzás minden szintjének 
kohéziós, kiegészítő és produktív szerepet 
kell betöltenie az EU gazdasági 
versenyképességének növelésében; felhívja 
a Bizottságot, hogy fontolja meg a 
Bizottság–tagállam–régió közötti 
háromoldalú megállapodások lehetőségét 
a partnerségi kötelezettségek teljesítésének 
biztosítására;

8. a kohéziós politika tartalmának 
meghatározása szempontjából 
kulcsfontosságú elvnek tekinti a 
partnerséget, ahol az alulról felfelé 
építkező megközelítés növeli a 
közigazgatási kapacitásokat és fokozza a 
programozási folyamat minőségét; úgy 
véli, hogy a kormányzás minden szintjének 
kohéziós, kiegészítő és produktív szerepet 
kell betöltenie az EU gazdasági 
versenyképességének növelésében; felhívja 
a Bizottságot, hogy a regionális és helyi 
hatóságokkal való valódi partnerségek 
létrehozásának biztosítása és a legjobb 
gyakorlatok régiók közötti cseréjének 
megkönnyítése érdekében adja meg a 
partnerségi elv fogalmának világosabb 
meghatározását;

Or. en

60
Alain Cadec

8 a bekezdés (új)

8a. emlékeztet arra, hogy a 
társfinanszírozás a kohéziós politika 
felelősségteljes irányításának az egyik 
alapelve; kéri, hogy a gazdasági válság 
miatt korlátozott közkiadások ellenére 
maradjon fenn;

Or. fr
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61
Alain Cadec

8 b bekezdés (új)

8b. hangsúlyozza a kis- és 
középvállalkozások által  a gazdasági 
versenyképesség és a munkahelyteremtés 
ösztönzése terén betöltött alapvető 
fontosságú szerepét; ennélfogva 
ragaszkodik ahhoz, hogy meg kell 
könnyíteni a vállalkozások számára a 
strukturális alapokból történő 
finanszírozásához való hozzájutást;

Or. fr

62
Iosif Matula

9 bekezdés

9. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
strukturális alapok és a Kohéziós Alap 
felhasználására vonatkozó eljárások 
egyszerűsítésére, a rugalmasság 
biztosítására, valamint a finanszírozás 
kedvezményezettjeire nehezedő 
adminisztratív terhek csökkentésére azért, 
hogy a hatóságok időben és a megfelelő 
források felhasználásával tudják kezelni a 
főbb kihívásokat; úgy véli, hogy a köz- és 
magánszféra közötti partnerség valódi 
támogatást nyújthat a helyi és regionális 
szintű erőfeszítések kiegészítése révén, és 
felhívja a Bizottságot, hogy a köz- és 
magánszféra közötti partnerség 
megszilárdítására a kohéziós politika 

9. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
strukturális alapok és a Kohéziós Alap 
felhasználására vonatkozó eljárások 
egyszerűsítésére, a rugalmasság 
biztosítására, valamint a finanszírozás 
kedvezményezettjeire nehezedő 
adminisztratív terhek csökkentésére azért, 
hogy a hatóságok időben és a megfelelő 
források felhasználásával tudják kezelni a 
főbb kihívásokat; úgy véli, hogy a köz- és 
magánszféra közötti partnerség valódi 
támogatást nyújthat a helyi és regionális 
szintű erőfeszítések kiegészítése révén, és 
felhívja a Bizottságot, hogy a köz- és 
magánszféra közötti partnerség 
megszilárdítására a kohéziós politika 
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keretében konkrét javaslatokat terjesszen 
elő;

keretében konkrét javaslatokat terjesszen 
elő; támogatja továbbá a hatóságok 
közötti horizontális és vertikális 
partnerségek létrehozásának 
szükségességét minden szinten, egy minél 
hatékonyabb, több szintű irányítás 
megvalósítása érdekében;

Or. ro

63
Iratxe García Pérez

9 bekezdés

9. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
strukturális alapok és a Kohéziós Alap 
felhasználására vonatkozó eljárások
egyszerűsítésére, a rugalmasság 
biztosítására, valamint a finanszírozás 
kedvezményezettjeire nehezedő 
adminisztratív terhek csökkentésére azért, 
hogy a hatóságok időben és a megfelelő 
források felhasználásával tudják kezelni a 
főbb kihívásokat; úgy véli, hogy a köz- és 
magánszféra közötti partnerség valódi 
támogatást nyújthat a helyi és regionális 
szintű erőfeszítések kiegészítése révén, és 
felhívja a Bizottságot, hogy a köz- és 
magánszféra közötti partnerség 
megszilárdítására a kohéziós politika 
keretében konkrét javaslatokat terjesszen 
elő;

9. megelégedéssel veszi tudomásul a 
1083/2006/EK rendelet módosítását, 
amely egyszerűsíti a strukturális alapok és 
a Kohéziós Alap felhasználására vonatkozó 
eljárásokat és felszólítja a Bizottságot az
eljárások további egyszerűsítésére a 
rugalmasság biztosítására, valamint a 
finanszírozás kedvezményezettjeire 
nehezedő adminisztratív terhek 
csökkentésére azért, hogy a hatóságok 
időben és a megfelelő források 
felhasználásával tudják kezelni a főbb 
kihívásokat; úgy véli, hogy a köz- és 
magánszféra közötti partnerség valódi 
támogatást nyújthat a helyi és regionális 
szintű erőfeszítések kiegészítése révén, és 
felhívja a Bizottságot, hogy a köz- és 
magánszféra közötti partnerség 
megszilárdítására a kohéziós politika 
keretében konkrét javaslatokat terjesszen 
elő;

Or. es
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64
Lambert van Nistelrooij

10 bekezdés

10. hangsúlyozza a lemaradt régiókat 
célzó projektek további támogatásának 
fontosságát, hogy a mostani programozási 
időszakra várt hatást fenn lehessen 
tartani, valamint hogy az összhangban 
legyen a kezdeti becslésekkel; úgy véli, 
hogy e támogatás visszavonásával 
csökkenne a kezdeti eredmények pozitív 
hatása;

törölve

Or. en

65
Oldřich Vlasák

10 bekezdés

10. hangsúlyozza a lemaradt régiókat célzó 
projektek további támogatásának 
fontosságát, hogy a mostani programozási 
időszakra várt hatást fenn lehessen tartani, 
valamint hogy az összhangban legyen a 
kezdeti becslésekkel; úgy véli, hogy e 
támogatás visszavonásával csökkenne a 
kezdeti eredmények pozitív hatása;

10. hangsúlyozza mindenekelőtt a lemaradt 
régiókat célzó projektek további 
támogatásának fontosságát a különbségek 
felszámolása érdekében, hogy a mostani 
programozási időszakra várt hatást fenn 
lehessen tartani, valamint hogy az 
összhangban legyen a kezdeti becslésekkel; 
a hozzáférhetőség és az infrastrukturális 
szolgáltatások javítása hozzájárul a 
lemaradt régiók versenyképességéhez a 
belső piacon, és ily módon az EU 
egészének külső versenyképességéhez is;
úgy véli, hogy e támogatás visszavonásával 
csökkenne a kezdeti eredmények pozitív 
hatása;

Or. cs
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66
Alain Cadec

10 a bekezdés (új)

10a. emlékeztet arra, hogy a kohéziós 
politika az Európai Unió valamennyi 
régiójára irányul, függetlenül azok 
fejlettségi szintjétől; hangsúlyozza tehát, 
hogy meg kell őrizni „ a regionális 
versenyképesség és a foglalkoztatás” 
célkitűzésére elkülönített eszközöket;

Or. fr

67
Lambert van Nistelrooij

11 bekezdés

11. véleménye szerint annak eldöntésekor, 
hogy mely területek jogosultak uniós 
pénzügyi támogatásra, kulcsmutatóként a 
GDP-szintet kellene figyelembe venni és 
egyéb mutatók bevezetése csak akkor 
megengedhető, ha tanulmányokat 
készítettek azok relevanciájára 
vonatkozóan, és arról, hogy az 
információt hogyan gyűjtötték és 
dolgozták fel;

11. véleménye szerint továbbra is a GDP a 
fő kritériuma a régiók kohéziós politikai 
támogatásra való jogosultságának, de az 
egyes régiók sajátos jellemzőit figyelembe 
vevő kiegészítő mutatók meghatározását 
szorgalmazza; a kohéziós politika a 
hatékonyság és eredményesség 
növekedésével eredményorientáltabbá 
válik, és ez az ellenőrzési és értékelési 
rendszerek jelentős javítását igényli, 
ideértve a szigorúbb értékelési 
módszereket és a hatásvizsgálatra 
helyezett nagyobb hangsúlyt; emiatt 
fontos az eredmények mérését és a 
programok közötti összehasonlítást 
lehetővé tevő mutatók azonosítása;

Or. en
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68
Jean-Paul Besset

11 bekezdés

11. véleménye szerint annak eldöntésekor, 
hogy mely területek jogosultak uniós 
pénzügyi támogatásra, kulcsmutatóként a 
GDP-szintet kellene figyelembe venni és 
egyéb mutatók bevezetése csak akkor 
megengedhető, ha tanulmányokat 
készítettek azok relevanciájára 
vonatkozóan, és arról, hogy az 
információt hogyan gyűjtötték és 
dolgozták fel;

11. véleménye szerint annak eldöntésekor, 
hogy mely területek jogosultak uniós 
pénzügyi támogatásra, kulcsmutatóként a 
GDP-szintet kellene figyelembe venni és 
egyéb mutatókat kell bevezetni, 
elsősorban a bérkülönbségekre vonatkozó 
GINI mutatót, valamint az ökológiai és 
demográfiai sérülékenységi mutatókat, 
amelyeket a Bizottság a „Régiók 2020” 
című közleményében javasolt;

Or. fr

69
Riikka Manner

11 bekezdés

11. véleménye szerint annak eldöntésekor, 
hogy mely területek jogosultak uniós 
pénzügyi támogatásra, kulcsmutatóként a 
GDP-szintet kellene figyelembe venni és 
egyéb mutatók bevezetése csak akkor 
megengedhető, ha tanulmányokat 
készítettek azok relevanciájára 
vonatkozóan, és arról, hogy az 
információt hogyan gyűjtötték és 
dolgozták fel;

11. véleménye szerint annak eldöntésekor, 
hogy mely területek jogosultak uniós 
pénzügyi támogatásra, kulcsmutatóként a 
GDP-szintet kellene figyelembe venni, 
szem előtt tartva az egyéb korábban 
használt mutatókat;

Or. fi
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70
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

11 bekezdés

11. véleménye szerint annak eldöntésekor, 
hogy mely területek jogosultak uniós 
pénzügyi támogatásra, kulcsmutatóként a 
GDP-szintet kellene figyelembe venni és 
egyéb mutatók bevezetése csak akkor 
megengedhető, ha tanulmányokat 
készítettek azok relevanciájára 
vonatkozóan, és arról, hogy az információt 
hogyan gyűjtötték és dolgozták fel;

11. véleménye szerint amennyiben annak 
eldöntésekor, hogy mely területek 
jogosultak uniós pénzügyi támogatásra, 
kulcsmutatóként a GDP-szintet veszik
figyelembe, egyéb mutatók bevezetése azt 
követően lehetséges, miután 
tanulmányokat készítettek azok 
relevanciájára vonatkozóan, és arról, hogy 
az információt hogyan gyűjtötték és 
dolgozták fel;

Or. fr

71
Victor Boştinaru

11 bekezdés

11. véleménye szerint annak eldöntésekor, 
hogy mely területek jogosultak uniós 
pénzügyi támogatásra, kulcsmutatóként a 
GDP-szintet kellene figyelembe venni és 
egyéb mutatók bevezetése csak akkor 
megengedhető, ha tanulmányokat 
készítettek azok relevanciájára 
vonatkozóan, és arról, hogy az információt 
hogyan gyűjtötték és dolgozták fel;

11. véleménye szerint annak eldöntésekor, 
hogy mely területek jogosultak uniós 
pénzügyi támogatásra, kulcsmutatóként 
továbbra is a GDP-szintet kellene 
figyelembe venni és egyéb mutatók 
bevezetését csak a kohéziós politika 
eredményeinek és hozzáadott értékének 
utólagos értékelése céljából, akkor 
szabadna megengedni, ha tanulmányokat 
készítettek azok relevanciájára 
vonatkozóan, és arról, hogy az információt 
hogyan gyűjtötték és dolgozták fel;

Or. en
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72
Rosa Estaràs Ferragut

11 bekezdés

11. véleménye szerint annak eldöntésekor, 
hogy mely területek jogosultak uniós 
pénzügyi támogatásra, kulcsmutatóként a 
GDP-szintet kellene figyelembe venni és 
egyéb mutatók bevezetése csak akkor 
megengedhető, ha tanulmányokat 
készítettek azok relevanciájára 
vonatkozóan, és arról, hogy az 
információt hogyan gyűjtötték és 
dolgozták fel;

11. véleménye szerint annak eldöntésekor, 
hogy mely területek jogosultak uniós 
pénzügyi támogatásra, kulcsmutatóként 
nem a GDP-szintet kellene figyelembe 
venni, hanem meg kellene vizsgálni, hogy 
mely mechanizmusokkal lehetne 
tökéletesíteni a régiók jelenlegi besorolási 
rendszerét oly módon, hogy egyéb mutatók 
relevanciájára vonatkozó tanulmányok 
elkészítését követően azok bevezetésével az 
egy főre eső jövedelmek szóródása 
elkerülhető legyen;

Or. es

73
Iratxe García Pérez

11 bekezdés

11. véleménye szerint annak eldöntésekor, 
hogy mely területek jogosultak uniós 
pénzügyi támogatásra, kulcsmutatóként a 
GDP-szintet kellene figyelembe venni és 
egyéb mutatók bevezetése csak akkor 
megengedhető, ha tanulmányokat 
készítettek azok relevanciájára 
vonatkozóan, és arról, hogy az információt 
hogyan gyűjtötték és dolgozták fel;

11. véleménye szerint bár annak 
eldöntésekor, hogy mely területek 
jogosultak uniós pénzügyi támogatásra, 
kulcsmutatóként továbbra is a GDP-szintet 
kell figyelembe venni, egyéb mutatók 
bevezetése is szükséges, ha tanulmányokat 
készítettek azok relevanciájára 
vonatkozóan, és arról, hogy az információt 
hogyan gyűjtötték és dolgozták fel;

Or. es
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74
Markus Pieper

11 bekezdés

11. véleménye szerint annak eldöntésekor, 
hogy mely területek jogosultak uniós 
pénzügyi támogatásra, kulcsmutatóként a 
GDP-szintet kellene figyelembe venni és 
egyéb mutatók bevezetése csak akkor 
megengedhető, ha tanulmányokat 
készítettek azok relevanciájára 
vonatkozóan, és arról, hogy az információt 
hogyan gyűjtötték és dolgozták fel;

11. véleménye szerint annak eldöntésekor, 
hogy mely területek jogosultak uniós 
pénzügyi támogatásra, kulcsmutatóként a 
GDP-szintet kellene figyelembe venni és 
egyéb mutatók bevezetése csak tagállami 
szinten, akkor megengedhető, ha 
tanulmányokat készítettek azok 
relevanciájára vonatkozóan, és arról, hogy 
az információt hogyan gyűjtötték és 
dolgozták fel;

Or. en

75
Iratxe García Pérez

12 bekezdés

kiemeli a finanszírozás regionális 
sajátosságok alapján történő odaítélésének 
fontosságát; felhívja a Bizottságot, hogy 
hozzon létre megfelelő pénzügyi 
eszközöket ahhoz, hogy rövid és 
középtávon hozzáadott érték jöjjön létre, 
figyelembe véve a gazdasági és pénzügyi 
válság hatásait is; 

12. kiemeli a finanszírozás regionális 
sajátosságok alapján történő odaítélésének 
fontosságát: parti régiók, szigetek, hegyi 
területek, elnéptelenedő vagy alacsony 
népsűrűségű térségek, távoli, határokon 
átnyúló városok, legkülső régiók; felhívja 
a Bizottságot, hogy hozzon létre megfelelő 
pénzügyi eszközöket ahhoz, hogy rövid és 
középtávon hozzáadott érték jöjjön létre, 
figyelembe véve a gazdasági és pénzügyi 
válság hatásait is;

Or. es
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76
Rosa Estaràs Ferragut

12 bekezdés

12. kiemeli a finanszírozás regionális 
sajátosságok alapján történő odaítélésének 
fontosságát; felhívja a Bizottságot, hogy 
hozzon létre megfelelő pénzügyi 
eszközöket ahhoz, hogy rövid és 
középtávon hozzáadott érték jöjjön létre, 
figyelembe véve a gazdasági és pénzügyi 
válság hatásait is;

12. kiemeli a finanszírozás regionális 
sajátosságok alapján történő odaítélésének 
fontosságát, például a célkitűzéseken belül 
szakaszok kijelölésével; felhívja a 
Bizottságot, hogy a különböző pénzügyi 
eszközöket tegye alkalmassá arra, hogy 
rövid és középtávon hozzáadott érték jöjjön 
létre, figyelembe véve a gazdasági és 
pénzügyi válság hatásait is;

Or. es

77
Iosif Matula

12 bekezdés

12. kiemeli a finanszírozás regionális 
sajátosságok alapján történő odaítélésének 
fontosságát; felhívja a Bizottságot, hogy 
hozzon létre megfelelő pénzügyi 
eszközöket ahhoz, hogy rövid és 
középtávon hozzáadott érték jöjjön létre, 
figyelembe véve a gazdasági és pénzügyi 
válság hatásait is;

12. kiemeli a finanszírozás regionális 
sajátosságok alapján történő odaítélésének 
fontosságát; ösztönzi a régiókat, hogy 
tegyenek javaslatot és kezdeményezzék a 
regionális sajátosságok kiaknázását; 
felhívja a Bizottságot, hogy hozzon létre 
megfelelő pénzügyi eszközöket ahhoz, 
hogy rövid és középtávon hozzáadott érték 
jöjjön létre, figyelembe véve a gazdasági és 
pénzügyi válság hatásait is;

Or. ro
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78
Iratxe García Pérez

12 a bekezdés (új)

12a. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg a pénzügyi tervezés 
területén jelentkező új lehetőségeket a 
kohéziós politika eredményességének és 
hatásának javítása és a kiválasztott 
projektek által a lehető legjobb 
eredmények elérése érdekében;

Or. es

79
Ramona Nicole Mănescu

12 a bekezdés (új)

12a. kiemeli a vállalkozó szellem
előmozdításának és a kis- és 
középvállalkozások támogatásának 
szükségességét az új vállalkozások 
létrehozásának megkönnyítése és ezáltal a 
munkahelyteremtés fokozása érdekében;

Or. en

80
Iratxe García Pérez

12 b bekezdés (új)

12b. hangsúlyozza, hogy mivel a kutatás 
és az innováció alapvető eszköz az EU 
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fejlődése és a nemzetközi kihívásokkal 
szembeni megfelelése terén, rendszeresen 
kell e területeken beruházásokat 
eszközölni és szabályos időközönként fel 
kell mérni az elért eredményeken alapuló 
előrelépéseket; e tekintetben kéri, hogy a 
jövőben megvalósítandó kutatásra és 
innovációra előirányzott pénzügyi 
támogatás előnyeinek maximalizálása 
érdekében jobban koordinálják a 
strukturális alapokat és a keretprogram 
alapjait, és fejlesszék tovább a regionális 
innovatív csoportosulásokat a 
tagállamokban és a tagállamok között;

Or. es

81
Iratxe García Pérez

12 c bekezdés (új)

12c. hangsúlyozza a nemek közötti 
egyenlőség pozitív hatását a gazdasági 
növekedésre és a társadalmi kohézióra, 
következésképpen az EU 
versenyképességére is; rámutat, hogy 
különböző tanulmányokban végzett 
számítások szerint, ha a nők 
foglalkoztatási, részidős foglalkoztatási és 
termelési rátája a férfiakéhoz hasonlóan 
alakulna, a GDP mintegy 30%-kal lenne 
magasabb;

Or. es

82
Riikka Manner

13 bekezdés
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13. hangsúlyozza a regionális fejlesztés és 
a területi kohézió döntő szerepét az EU 
gazdasági versenyképességének 
fokozásában és az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósításában, 
kiemelvén a helyalapú megközelítést mint 
a gazdasági egyensúly elérésének egyik fő 
útját;

13. hangsúlyozza az egész Európára 
kiterjedő regionális fejlesztés és a területi 
kohézió döntő szerepét az EU gazdasági
versenyképességének fokozásában és az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 
megvalósításában, kiemelvén a helyalapú 
megközelítést mint a gazdasági egyensúly 
elérésének egyik fő útját;

Or. fi

83
Victor Boştinaru

13 bekezdés

13. hangsúlyozza a regionális fejlesztés és 
a területi kohézió döntő szerepét az EU 
gazdasági versenyképességének 
fokozásában és az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósításában, 
kiemelvén a helyalapú megközelítést mint 
a gazdasági egyensúly elérésének egyik fő
útját;

13. hangsúlyozza a regionális fejlesztés és 
a területi kohézió döntő szerepét az EU 
gazdasági versenyképességének 
fokozásában és az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósításában, 
kiemelvén a helyalapú megközelítést mint 
a gazdasági egyensúly elérésének egyik fő
útját; hangsúlyozza a megfelelően 
finanszírozott 2013 utáni kohéziós politika 
fontosságát, mind abszolút, mind relatív 
értékét tekintve legalább a jelenlegivel 
egyenértékű költségvetéssel;

Or. en

84
Alain Cadec

13 bekezdés
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13. hangsúlyozza a regionális fejlesztés és 
a területi kohézió döntő szerepét az EU 
gazdasági versenyképességének 
fokozásában és az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósításában, 
kiemelvén a helyalapú megközelítést mint 
a gazdasági egyensúly elérésének egyik fő 
útját;

13. hangsúlyozza a regionális fejlesztés és 
a területi kohézió döntő szerepét európai 
hozzáadott értéküknél fogva az EU 
gazdasági versenyképességének 
fokozásában és az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósításában, 
kiemelvén a helyalapú megközelítést mint 
a gazdasági egyensúly elérésének egyik fő 
útját; 

Or. fr

85
Iratxe García Pérez

13 a bekezdés (új)

13a. hangsúlyozza, hogy bár a kohéziós 
politika a szegényebb régiókra 
összpontosít, a versenyképességet, az 
innovációt, a foglalkoztatást és a 
gazdasági, társadalmi és területi kohéziót 
továbbra is fejleszteni kell az egész 
Európai Unióban;

Or. es

86
Ramona Nicole Mănescu

13 a bekezdés (új)

13a. hangsúlyozza a strukturális alapok 
alkalmazására irányuló integrált
megközelítés szükségességét, mivel ez 
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fontos eszköz, amely segít a régióknak a 
fenntartható növekedés, a foglalkoztatás 
és a jólét elérésében;

Or. es

87
Iratxe García Pérez

13 b bekezdés (új)

13b. kiemeli, hogy továbbra is átmeneti 
rendszereket kell fenntartani az elért 
fejlődési szint megszilárdítása és fokozása 
céljából, amely sérülne akkor, ha a 
finanszírozás egy meghatározott célkitűzés 
megvalósítását követően drasztikusan 
csökkenne; ily módon az egyforma 
helyzetben levő régióknak hasonló 
bánásmód biztosítható, ami a programok 
hatékony szervezését is lehetővé teszi;

Or. es

88
Ramona Nicole Mănescu

14 bekezdés

14. emlékezteti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy az európai emberek 
elvárásai szükségleteiken, különösen a 
megfelelő infrastruktúrához és minőségi 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
iránti igényen alapulnak, amelyet 
igazságosan és megengedhető áron kell 
biztosítani valamennyi európai polgár 
számára, tekintet nélkül arra, hogy hol 

törölve
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élnek és dolgoznak;

Or. en

89
Iratxe García Pérez

14 bekezdés

14. emlékezteti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy az európai emberek 
elvárásai szükségleteiken, különösen a 
megfelelő infrastruktúrához és minőségi 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés iránti 
igényen alapulnak, amelyet igazságosan és 
megengedhető áron kell biztosítani 
valamennyi európai polgár számára, 
tekintet nélkül arra, hogy hol élnek és 
dolgoznak;

14. emlékezteti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy az európai emberek 
elvárásai szükségleteiken, különösen a 
megfelelő infrastruktúrához és minőségi 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés iránti 
igényen alapulnak, amelyet igazságosan és 
megengedhető áron kell biztosítani 
valamennyi európai polgár számára, 
tekintet nélkül arra, hogy hol élnek és 
dolgoznak; hangsúlyozza, hogy 
tiszteletben kell tartani az esélyegyenlőség 
elvét és kiemeli, hogy a strukturális 
alapokból finanszírozott valamennyi 
infrastruktúrát és projektet 
hozzáférhetővé kell tenni a fogyatékkal 
élők számára;

Or. es

90
Lambert van Nistelrooij

14 a bekezdés (új)

14a. rámutat arra, hogy a tudás és az 
innováció – mint a jövőbeli gazdasági 
növekedés és európai versenyképesség 
előmozdítója – megszilárdításához 
elengedhetetlen az oktatás minőségének 
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javítása, a kutatási eredmények 
hasznosítása, az innováció és a 
tudásátadás ösztönzése az Unióban, az 
információs és kommunikációs 
technológiák maradéktalan kiaknázása, 
valamint az innovatív ötletek új 
termékekben és szolgáltatásokban való 
felhasználásának biztosítása, amelyek 
növekedést és minőségi munkahelyeket 
teremtenek, és segítenek megbirkózni az 
Európában és a világban végbemenő
társadalmi változásokból fakadó 
kihívásokkal; elengedhetetlen továbbá a 
vállalkozó szellem ösztönzése, a 
felhasználók szükségleteire és a piac 
lehetőségeire fordított kiemelt figyelem, 
valamint az elérhető és megfelelő
finanszírozás biztosítása, amelyben 
alapvető szerepet kapnak a strukturális 
alapok;

Or. en

91
Lambert van Nistelrooij

15 bekezdés

15. kiemeli, hogy a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió lehetőséget biztosít a 
kutatás, a fejlesztés és az innováció teljes 
potenciáljának kiaknázására és annak 
biztosítására, hogy az európaiak jobb 
életszínvonalon éljenek és jobban bízzanak 
az EU-ban; a kutatásba, fejlesztésbe és 
innovációba való szelektív beruházásnak 
figyelembe kell vennie a regionális és 
városi kapacitásokat és potenciálokat, és 
intézményfejlesztési és kapacitásbővítő
programokkal kell segítenie ezen ágazat
fejlesztését;

15. kiemeli, hogy a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió lehetőséget biztosít a 
kutatás, a fejlesztés és az innováció teljes 
potenciáljának kiaknázására és annak 
biztosítására, hogy az európaiak jobb 
életszínvonalon éljenek és jobban bízzanak 
az EU-ban; a kutatásba, fejlesztésbe és 
innovációba való szelektív és kombinált
beruházásnak figyelembe kell vennie a 
regionális és városi kapacitásokat és 
potenciálokat, és intézményfejlesztési és 
kapacitásbővítő programokkal kell 
segítenie az olyan kulcsfontosságú 
területek fejlesztését, mint például az 
elektronikus egészségügy, a gyógyszerek,
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a közlekedés és logisztika, a 
környezetvédelem, a digitális tartalom, az 
energia és a biztonság;

Or. en

92
Constanze Angela Krehl

15 bekezdés

15. kiemeli, hogy a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió lehetőséget biztosít a 
kutatás, a fejlesztés és az innováció teljes 
potenciáljának kiaknázására és annak 
biztosítására, hogy az európaiak jobb 
életszínvonalon éljenek és jobban bízzanak 
az EU-ban; a kutatásba, fejlesztésbe és 
innovációba való szelektív beruházásnak 
figyelembe kell vennie a regionális és 
városi kapacitásokat és potenciálokat, és 
intézményfejlesztési és kapacitásbővítő 
programokkal kell segítenie ezen ágazat 
fejlesztését;

15. kiemeli, hogy a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió lehetőséget biztosít a 
kutatás, a fejlesztés és az innováció teljes 
potenciáljának kiaknázására és annak 
biztosítására, hogy az európaiak jobb 
életszínvonalon éljenek és jobban bízzanak 
az EU-ban; a kutatásba, fejlesztésbe és 
innovációba való beruházásnak figyelembe 
kell vennie a regionális és városi 
kapacitásokat és potenciálokat, és 
intézményfejlesztési és kapacitásbővítő 
programokkal kell segítenie ezen ágazat 
fejlesztését;

Or. de

93
Petru Constantin Luhan

15 a bekezdés (új)

15a. úgy véli, a kohéziós politika 
keretében a kutatásra, fejlesztésre és 
innovációra előirányozott alapok egy 
részét arra kell használni, hogy Európa 
megszerezze vagy megőrizze a világban a 
vezető szerepét azokban a szektorokban, 
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amelyekben már versenyelőnyt élvez és 
azokban a szektorokban, amelyekben új 
lehetőségei nyíltak globális vezetővé válni;

Or. ro

94
Lambert van Nistelrooij

15 a bekezdés (új)

15a. úgy gondolja, hogy egy erőteljes és 
megfelelően finanszírozott, valamennyi 
uniós régió számára előnyös regionális 
politika előfeltétele az Európa 2020 
stratégia céljai és az európai 
versenyképesség elérésének, az intelligens, 
fenntartható és integratív növekedés, a 
magas szintű foglalkoztatás és 
termelékenység, valamint a társadalmi, 
gazdasági és területi kohézió 
biztosításának érdekében;

Or. en

95
Alain Cadec

15 a bekezdés (új)

15a. emlékeztet arra, hogy erős és jól 
finanszírozott kohéziós politikához 
kötődik, amely képes harmonikusan 
biztosítani az Európai Unió valamennyi 
régiójának fejlődését; e tekintetben kéri, 
hogy az e politika pénzügyi eszközei 
maradjanak meg 2013 után, és minden 
nemzeti szintre történő visszaemelési 
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kísérletet utasítsanak el; 

Or. fr

96
Ramona Nicole Mănescu

15 a bekezdés (új)

15a. emlékeztet arra, hogy a kohéziós 
politika hatékony végrehajtása erőteljesen 
függ annak kialakításától, és ezért 
kritikus jelentőségű a jövőbeni kohéziós 
politika kialakítása és végrehajtása során 
a helyi és regionális hatóságok korai 
szakaszban való bevonása, valamint ezek 
partnersége a Régiók Bizottságával;

Or. en

97
Iratxe García Pérez

15 a bekezdés (új)

15a. emlékeztet arra, hogy az EU szilárd 
és megfelelően finanszírozott regionális 
politikájának megléte lényegbevágó 
ahhoz, hogy létrejöjjön a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió és az Unió 
világszintű versenyképességgel rendelkező 
gazdasággá váljék;

Or. es
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98
Petru Constantin Luhan

15 b bekezdés (új)

15b. úgy véli, hogy a belső piac 
konszolidációja érdekében olyan, a 
verseny európai szintű ösztönzését célzó 
konkrét fellépésre van szükség, amelyek a 
tagállamok között nem teremtenek 
egyensúlyhiányt; úgy véli, hogy ezáltal 
elérhető amegfelelő európai szintű 
stabilitás és gazdasági fellendülés; 

Or. ro

99
Lambert van Nistelrooij

15 b bekezdés (új)

15b. hangsúlyozza, hogy felül kell 
vizsgálni és meg kell erősíteni az európai 
versenyképességet segítő uniós eszközök 
szerepét az adminisztratív eljárások 
ésszerűsítése, különösen a kkv-k számára 
a finanszírozáshoz való hozzáférés 
megkönnyítése, az intelligens, 
fenntartható és integratív növekedéshez 
kapcsolódó célok elérésén alapuló 
innovatív ösztönző mechanizmusok 
bevezetése és az Európai Beruházási 
Bankkal (EBB) folytatandó szorosabb 
együttműködés előmozdítása érdekében;

Or. en
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100
Petru Constantin Luhan

15 c bekezdés (új)

15c. elismeri a pénzügyi tervezési 
eszközök hozzáadott értékét és ösztönzi 
ezek minél szélesebb körű igénybevételét, 
a Strukturális Alapok által kínált források 
kiegészítése, a pozitív szinergiák 
megvalósítása és – értelemszerűen – az 
eredmények maximalizálása érdekében;

Or. ro

101
Petru Constantin Luhan

1 d bekezdés (új)

15d. ajánlja a tagállamoknak és a 
Bizottságnak, hogy nagyobb figyelmet 
fordítsanak a két vagy több operatív 
programot is lefedő, nagy projektek 
támogatására, amelyek európai szintű 
hatása jelentős, hozzáadott értéket 
teremtenek, minőségi új munkahelyeket 
hoznak létre és biztosítják a régiók 
fenntartható fejlődését;

Or. ro

102
Petru Constantin Luhan

15 e bekezdés (új)
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15e. úgy véli, hogy a kohéziós politikát 
olyan intézkedések bevezetése révén kell 
folytatni, amelyek minél több 
munkahelyet teremtenek és lehetővé teszik 
a helyi humán erőforrás hasznosítását és 
folyamatos továbbképzését, egy magas 
termelékenységet biztosítva ezáltal;

Or. ro

103
Petru Constantin Luhan

15 f bekezdés (új)

15f. kijelenti, hogy a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió 
megvalósítása a világszintű gazdasági 
versenyképesség szükséges, de nem 
elégséges feltétele, ehhez a 
kulcsfontosságú területeken, mint például 
az energia, környezet, infrastruktúra, 
oktatás, kutatás és fejlesztés, a kreatív 
iparágak és szolgáltatások, logisztika és 
közlekedés terén, jelentős befektetésekre 
van szükség;

Or. ro


