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Módosítás 1
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. arra hivatkozik, hogy a kohéziós 
politikának nagyobb lett a jelentősége a 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével, 
valamint hogy az egy harmadik pillérrel 
(a területi kohézióval) egészült ki, illetve 
megállapítja, hogy a régiók
alkalmasabbak a leginkább arra, hogy ezt 
a politikát aktívan végrehajtsák, és ezért a 
szektorokra bontás kontraproduktív;

1. hangsúlyozza az európai kohéziós 
politika mint az uniós régiók 
kiegyensúlyozott integrációját, valamint 
az azokat körülvevő új feltételekhez való 
strukturális alkalmazkodást támogató
pillér fontos szerepét;

Or. es

Módosítás 2
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. arra hivatkozik, hogy a kohéziós 
politikának nagyobb lett a jelentősége a 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével, 
valamint hogy az egy harmadik pillérrel (a 
területi kohézióval) egészült ki, illetve 
megállapítja, hogy a régiók alkalmasabbak 
a leginkább arra, hogy ezt a politikát 
aktívan végrehajtsák, és ezért a szektorokra 
bontás kontraproduktív;

1. arra hivatkozik, hogy a kohéziós 
politikának nagyobb lett a jelentősége a 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével, 
valamint hogy az egy harmadik pillérrel (a 
területi kohézióval) egészült ki, illetve 
megállapítja, hogy a régiók alkalmasabbak 
a leginkább arra, hogy ezt a politikát 
aktívan végrehajtsák, és ezért a szektorokra 
bontás kontraproduktív, és nem volna 
összeegyeztethető az Európai Unió 
működéséről szóló szerződéssel;

Or. fr
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Módosítás 3
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. arra hivatkozik, hogy a kohéziós 
politikának nagyobb lett a jelentősége a 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével, 
valamint hogy az egy harmadik pillérrel (a 
területi kohézióval) egészült ki, illetve 
megállapítja, hogy a régiók alkalmasabbak 
a leginkább arra, hogy ezt a politikát 
aktívan végrehajtsák, és ezért a szektorokra 
bontás kontraproduktív;

1. arra hivatkozik, hogy a kohéziós 
politikának nagyobb lett a jelentősége a 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével, 
valamint hogy az egy harmadik pillérrel (a 
területi kohézióval) egészült ki, illetve 
megállapítja, hogy a tagállamok, a régiók 
és a városok alkalmasabbak a leginkább 
arra, hogy ezt a politikát aktívan 
végrehajtsák, és ezért a szektorokra bontás 
kontraproduktív;

Or. en

Módosítás 4
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Alain Cadec

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. arra hivatkozik, hogy a kohéziós 
politikának nagyobb lett a jelentősége a 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével, 
valamint hogy az egy harmadik pillérrel (a 
területi kohézióval) egészült ki, illetve 
megállapítja, hogy a régiók alkalmasabbak 
a leginkább arra, hogy ezt a politikát 
aktívan végrehajtsák, és ezért a szektorokra 
bontás kontraproduktív;

1. arra hivatkozik, hogy a kohéziós 
politikának nagyobb lett a jelentősége a 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével, 
valamint hogy az egy harmadik pillérrel (a 
területi kohézióval) egészült ki, illetve 
megállapítja, hogy a régiók alkalmasabbak 
a leginkább arra, hogy ezt a politikát 
aktívan végrehajtsák, és ezért a szektorokra 
bontás kontraproduktív lenne;

Or. fr

Módosítás 5
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a Lisszaboni 
Szerződés úgy erősíti meg a kohéziós 
politika területi dimenzióját, hogy beépíti 
a területi kohéziót, és azt egyetlen 
integrált közösségi politikává teszi, amely 
a régiók által kidolgozott és a javukat 
szolgáló különös fejlesztési stratégiákon 
alapul, amelyek egyértelmű területi 
hatással rendelkeznek;

Or. es

Módosítás 6
Oldřich Vlasák, Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. azt az álláspontot képviseli, hogy a 
kohéziós politika az Európa 2020 stratégia 
fontos része, és egy jó kohéziós politika az 
EU sikeres közösségi cselekvésének 
előfeltétele;

2. azt az álláspontot képviseli, hogy a 
kohéziós politika az Európa 2020 stratégia 
fontos, de a végrehajtás tekintetében nem 
az egyetlen eszköze, és egy jó kohéziós 
politika az EU sikeres közösségi 
cselekvésének előfeltétele, mivel 
hozzájárul az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek regionális és helyi szintű 
jobb felvállalásához, valamint lehetővé 
teszi a stratégiai célok és a helyszínen 
lehetőségeket teremtő helyi igények 
konszolidációját; hangsúlyozza, hogy 
azokat a célokat is el kellene érni, 
amelyek szerepelnek a Lisszaboni 
Szerződésben, de amelyek nem képezik az 
Európa 2020 stratégia részét, valamint 
hogy az Európa 2020 stratégia szerinti 
célkitűzések és más célkitűzések közötti 
kapcsolatot egyértelművé kellene tenni;

Or. en
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Módosítás 7
Danuta Maria Hübner

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. azt az álláspontot képviseli, hogy a 
kohéziós politika az Európa 2020 stratégia 
fontos része, és egy jó kohéziós politika az 
EU sikeres közösségi cselekvésének 
előfeltétele;

2. azt az álláspontot képviseli, hogy a 
kohéziós politika az Európa 2020 stratégia 
fontos része, és egy jó kohéziós politika az 
EU sikeres közösségi cselekvésének 
előfeltétele; hangsúlyozza, hogy 
horizontális jellege miatt a kohéziós 
politika hozzájárul az Európa 2020 
stratégia valamennyi célkitűzéséhez: az 
intelligens, fenntartható és integráló 
növekedéshez, ennek pedig tükröződnie 
kell a 2013 utáni többéves pénzügyi keret 
szerkezetében; ideértve a finanszírozásnak 
legalább a jelenlegi pénzügyi 
programozás szintjén való fenntartását;

Or. en

Módosítás 8
Iosif Matula

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. azt az álláspontot képviseli, hogy a 
kohéziós politika az Európa 2020 stratégia 
fontos része, és egy jó kohéziós politika az 
EU sikeres közösségi cselekvésének 
előfeltétele;

2. azt az álláspontot képviseli, hogy a 
kohéziós politika az Európa 2020 stratégia
fontos része, és egy jó kohéziós politika az 
EU sikeres közösségi cselekvésének 
előfeltétele; a már meglévő forrásokból
származó szinergia kiaknázásának 
optimalizálása érdekében támogatja a 
Bizottságot a közös stratégiai keret 
elfogadásában;

Or. ro
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Módosítás 9
Riikka Manner

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. azt az álláspontot képviseli, hogy a 
kohéziós politika az Európa 2020 stratégia 
fontos része, és egy jó kohéziós politika az 
EU sikeres közösségi cselekvésének 
előfeltétele;

2. azt az álláspontot képviseli, hogy a 
kohéziós politika az Európa 2020 stratégia 
fontos része, és egy jó kohéziós politika az 
EU sikeres közösségi cselekvésének 
előfeltétele, egyszersmind a stratégia 
közös céljai európai régiókban való 
elérésének hatékony eszköze;

Or. en

Módosítás 10
Victor Boştinaru

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. azt az álláspontot képviseli, hogy a 
kohéziós politika az Európa 2020 stratégia 
fontos része, és egy jó kohéziós politika az 
EU sikeres közösségi cselekvésének 
előfeltétele;

2. azt az álláspontot képviseli, hogy a 
kohéziós politika az Európa 2020 stratégia 
megvalósításának kulcsfontosságú része, 
és egy jó kohéziós politika az EU sikeres 
közösségi cselekvésének előfeltétele;

Or. en

Módosítás 11
Erminia Mazzoni

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. azt az álláspontot képviseli, hogy a 
kohéziós politika az Európa 2020 stratégia 
fontos része, és egy jó kohéziós politika az 
EU sikeres közösségi cselekvésének 

2. azt az álláspontot képviseli, hogy 
fejlesztési politikaként a kohéziós politika 
az Európa 2020 stratégia fontos része, és 
egy jó kohéziós politika az EU sikeres 
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előfeltétele; közösségi cselekvésének előfeltétele;

Or. en

Módosítás 12
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. azt az álláspontot képviseli, hogy a 
kohéziós politika az Európa 2020 stratégia 
fontos része, és egy jó kohéziós politika az 
EU sikeres közösségi cselekvésének 
előfeltétele;

2. azt az álláspontot képviseli, hogy a 
kohéziós politika az Európa 2020 stratégia 
fontos része, és egy jó, teljes mértékben 
kidolgozott kohéziós politika az EU sikeres 
közösségi cselekvésének előfeltétele;

Or. fr

Módosítás 13
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy – különösen a 
gazdasági növekedés és a 
munkahelyteremtés ösztönzése révén – a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió a 
versenyképességi célkitűzés elérésének 
alapvető előfeltétele;

Or. pt

Módosítás 14
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
3 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

3. arra utal, hogy a gazdasági és szociális 
kohézió sikeres politikája a 27 tagállam 
271 régiójában egyértelműen látható, és 
megállapítja, hogy a szubszidiaritás elve, 
valamint a többszintű kormányzás ennek 
lényeges előfeltételei; megerősíti a bevált 
módszerek kapcsán elfoglalt álláspontját, 
ahogyan az a regionális politika területén 
bevált módszerekről és a strukturális 
alapok igénybe vételénél felmerülő 
akadályokról szóló, 2009. március 24-i 
állásfoglalásában szerepel;

3. arra utal, hogy a gazdasági és szociális 
kohézió sikeres politikája a 27 tagállam 
271 régiójában egyértelműen látható, és 
megállapítja, hogy a szubszidiaritás és a 
partnerség elve, valamint a többszintű 
kormányzás ennek lényeges előfeltételei; 
hangsúlyozza, hogy az alapok régiók általi 
közvetlen irányítása elősegíti a 
hatékonyságot; megerősíti a bevált 
módszerek kapcsán elfoglalt álláspontját, 
ahogyan az a regionális politika területén 
bevált módszerekről és a strukturális 
alapok igénybe vételénél felmerülő 
akadályokról szóló, 2009. március 24-i 
állásfoglalásában szerepel;

Or. fr

Módosítás 15
Iosif Matula

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. arra utal, hogy a gazdasági és szociális 
kohézió sikeres politikája a 27 tagállam 
271 régiójában egyértelműen látható, és 
megállapítja, hogy a szubszidiaritás elve, 
valamint a többszintű kormányzás ennek 
lényeges előfeltételei; megerősíti a bevált 
módszerek kapcsán elfoglalt álláspontját, 
ahogyan az a regionális politika területén 
bevált módszerekről és a strukturális 
alapok igénybe vételénél felmerülő 
akadályokról szóló, 2009. március 24-i 
állásfoglalásában szerepel;

3. arra utal, hogy a gazdasági és szociális 
kohézió sikeres politikája a 27 tagállam 
271 régiójában egyértelműen látható, és 
megállapítja, hogy a szubszidiaritás elve, 
valamint a többszintű kormányzás ennek 
lényeges előfeltételei; hangsúlyozza, hogy 
a közigazgatás különböző szintjein 
elhelyezkedő hatóságok és szervek között a 
fejlesztésre és a befektetésre vonatkozó 
partnerségi szerződéseket kell létrehozni; 
megerősíti a bevált módszerek kapcsán 
elfoglalt álláspontját, ahogyan az a 
regionális politika területén bevált 
módszerekről és a strukturális alapok 
igénybe vételénél felmerülő akadályokról 
szóló, 2009. március 24-i állásfoglalásában 
szerepel;
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Or. ro

Módosítás 16
Evgeni Kirilov

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. arra utal, hogy a gazdasági és szociális 
kohézió sikeres politikája a 27 tagállam 
271 régiójában egyértelműen látható, és 
megállapítja, hogy a szubszidiaritás elve, 
valamint a többszintű kormányzás ennek 
lényeges előfeltételei; megerősíti a bevált 
módszerek kapcsán elfoglalt álláspontját, 
ahogyan az a regionális politika területén 
bevált módszerekről és a strukturális 
alapok igénybe vételénél felmerülő 
akadályokról szóló, 2009. március 24-i 
állásfoglalásában szerepel;

3. arra utal, hogy a gazdasági és szociális 
kohézió sikeres politikája a 27 tagállam 
271 régiójában egyértelműen látható, és 
megállapítja, hogy a szubszidiaritás és a 
partnerség elve, valamint a többszintű 
kormányzás ennek lényeges előfeltételei; 
megerősíti a bevált módszerek kapcsán 
elfoglalt álláspontját, ahogyan az a 
regionális politika területén bevált 
módszerekről és a strukturális alapok 
igénybe vételénél felmerülő akadályokról 
szóló, 2009. március 24-i állásfoglalásában 
szerepel;

Or. en

Módosítás 17
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. arra utal, hogy a gazdasági és szociális 
kohézió sikeres politikája a 27 tagállam 
271 régiójában egyértelműen látható, és 
megállapítja, hogy a szubszidiaritás elve, 
valamint a többszintű kormányzás ennek 
lényeges előfeltételei; megerősíti a bevált 
módszerek kapcsán elfoglalt álláspontját, 
ahogyan az a regionális politika területén 
bevált módszerekről és a strukturális 
alapok igénybe vételénél felmerülő 
akadályokról szóló, 2009. március 24-i 
állásfoglalásában szerepel;

3. arra utal, hogy a gazdasági és szociális 
kohézió sikeres politikája a 27 tagállam 
271 régiójában egyértelműen látható, és 
megállapítja, hogy a szubszidiaritás elve és 
a partnerség elve, valamint a többszintű 
kormányzás ennek lényeges előfeltételei; 
megerősíti a bevált módszerek kapcsán 
elfoglalt álláspontját, ahogyan az a 
regionális politika területén bevált 
módszerekről és a strukturális alapok 
igénybe vételénél felmerülő akadályokról 
szóló, 2009. március 24-i állásfoglalásában 
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szerepel;

Or. pt

Módosítás 18
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. arra utal, hogy a gazdasági és szociális 
kohézió sikeres politikája a 27 tagállam 
271 régiójában egyértelműen látható, és 
megállapítja, hogy a szubszidiaritás elve, 
valamint a többszintű kormányzás ennek 
lényeges előfeltételei; megerősíti a bevált 
módszerek kapcsán elfoglalt álláspontját, 
ahogyan az a regionális politika területén 
bevált módszerekről és a strukturális 
alapok igénybe vételénél felmerülő 
akadályokról szóló, 2009. március 24-i 
állásfoglalásában szerepel;

3. arra utal, hogy a gazdasági és szociális 
kohézió sikeres politikája a 27 tagállam 
271 régiójában egyértelműen látható, és 
megállapítja, hogy a szubszidiaritás elve, a 
többszintű kormányzás és a partnerség
ennek lényeges előfeltételei; megerősíti a 
bevált módszerek kapcsán elfoglalt 
álláspontját, ahogyan az a regionális 
politika területén bevált módszerekről és a 
strukturális alapok igénybe vételénél 
felmerülő akadályokról szóló, 2009. 
március 24-i állásfoglalásában szerepel;

Or. fr

Módosítás 19
Danuta Maria Hübner

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika 
a legnagyobb elkülönített költségvetéssel 
rendelkező és az egyik legfontosabb, 
illetve legsikeresebb uniós politika már 
évtizedek óta;

4. hangsúlyozza, hogy a legnagyobb 
elkülönített költségvetéssel rendelkező
kohéziós politika európai hozzáadott 
értéke vitathatatlan, mivel ez a politika az 
európai célkitűzések elérésére szolgáló jól 
kialakult mechanizmust képez, és az egyik 
legfontosabb, illetve legsikeresebb uniós 
politika már évtizedek óta;

Or. en
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Módosítás 20
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika a 
legnagyobb elkülönített költségvetéssel 
rendelkező és az egyik legfontosabb, 
illetve legsikeresebb uniós politika már 
évtizedek óta;

4. hangsúlyozza, hogy a többi európai 
belső politika közötti szinergiák 
előmozdítására képes horizontális 
politikaként meglévő hozzáadott 
értékének köszönhetően a kohéziós 
politika a legnagyobb elkülönített 
költségvetéssel rendelkező és az egyik 
legfontosabb, illetve legsikeresebb uniós 
politika már évtizedek óta;

Or. pt

Módosítás 21
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika a 
legnagyobb elkülönített költségvetéssel 
rendelkező és az egyik legfontosabb, 
illetve legsikeresebb uniós politika már 
évtizedek óta;

4. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika a 
legnagyobb elkülönített költségvetéssel 
rendelkező és az egyik legfontosabb, 
illetve legsikeresebb uniós politika már 
évtizedek óta; úgy véli, hogy a kohéziós 
politikának saját fejezetbe vagy alfejezetbe 
kellene tartoznia az uniós 
költségvetésben;

Or. en

Módosítás 22
Evgeni Kirilov

Véleménytervezet
4 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika a 
legnagyobb elkülönített költségvetéssel 
rendelkező és az egyik legfontosabb, 
illetve legsikeresebb uniós politika már 
évtizedek óta;

4. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika a 
legnagyobb elkülönített költségvetéssel 
rendelkező és az egyik legfontosabb, 
illetve legsikeresebb uniós politika már 
évtizedek óta, azt meg kell őrizni és 
radikális módosítások nélkül kell 
kiigazítani;

Or. en

Módosítás 23
Riikka Manner

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika a 
legnagyobb elkülönített költségvetéssel 
rendelkező és az egyik legfontosabb, 
illetve legsikeresebb uniós politika már 
évtizedek óta;

4. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika a 
legnagyobb elkülönített költségvetéssel 
rendelkező és az egyik legfontosabb, 
leginkább látható, illetve legsikeresebb 
uniós politika már évtizedek óta;

Or. en

Módosítás 24
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólít arra, hogy teremtsék meg az 
európai döntéshozatali folyamatban a 
helyi és regionális hatóságok – különösen 
a jogalkotási hatáskörökkel felruházott 
szervek – nagyobb mértékű és megfelelőbb 
részvételének európai és nemzeti szintű 
feltételeit;

Or. pt
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Módosítás 25
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
5 bekezdés – bevezető rész 

Véleménytervezet Módosítás

5. arra hivatkozik, hogy egy modern 
kohéziós politikának meg kell felelnie az új 
kihívásoknak; prioritásokat kell 
meghatározni:

5. arra hivatkozik, hogy egy modern 
kohéziós politikának meg kell felelnie a 
strukturális reformok még hátralévő 
igényeinek és a valamennyi uniós régió 
előtt álló új kihívásoknak; ennélfogva 
szükségesnek tartja prioritások 
meghatározását:

Or. en

Módosítás 26
Danuta Maria Hübner

Véleménytervezet
5 bekezdés – bevezető rész 

Véleménytervezet Módosítás

5. arra hivatkozik, hogy egy modern 
kohéziós politikának meg kell felelnie az új 
kihívásoknak; prioritásokat kell 
meghatározni:

5. arra hivatkozik, hogy egy modern 
kohéziós politikának meg kell felelnie az új 
kihívásoknak; ennélfogva szükségesnek 
tartja a következő prioritások 
meghatározását:

Or. en

Módosítás 27
Maurice Ponga, Sophie Auconie

Véleménytervezet
5 bekezdés – 1 francia bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

fenntartható gazdasági növekedésre van 
szükségünk, a munkaerőpiacra a városi és

fenntartható gazdasági növekedésre van 
szükségünk, a munkaerőpiacra a városi, 
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vidéki területeken egyaránt kifejtett pozitív 
hatásokkal;

vidéki és rendkívül távoli területeken 
egyaránt kifejtett pozitív hatásokkal;

Or. fr

Módosítás 28
Danuta Maria Hübner

Véleménytervezet
5 bekezdés – 1 francia bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

– fenntartható gazdasági növekedésre van 
szükségünk, a munkaerőpiacra a városi és 
vidéki területeken egyaránt kifejtett pozitív 
hatásokkal;

– fenntartható gazdasági növekedés, a 
munkaerőpiacra a városi és vidéki 
területeken egyaránt kifejtett pozitív 
hatások mellett;

Or. en

Módosítás 29
Danuta Maria Hübner

Véleménytervezet
5 bekezdés – 2 francia bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

– jól működő és modern infrastruktúrára 
van szükségünk (közlekedés,
kommunikáció, víz/szennyvíz, hulladék, 
energia);

– jól működő és modern infrastruktúra 
(közlekedés, kommunikáció, 
víz/szennyvíz, hulladék, energia), valamint

Or. en

Módosítás 30
Danuta Maria Hübner

Véleménytervezet
5 bekezdés – 3 francia bekezdés – bevezető rész

Véleménytervezet Módosítás

– az alábbiak megerősített támogatására 
helyezzük a hangsúlyt a kohéziós 
politikában:

– a tudáson és az innováción alapuló 
intelligens növekedés.
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Or. en

Módosítás 31
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
5 bekezdés – 3 francia bekezdés – bevezető rész

Véleménytervezet Módosítás

– az alábbiak megerősített támogatására 
helyezzük a hangsúlyt a kohéziós 
politikában:

– a növekedést célzó intézkedések
megerősített támogatására, valamint az 
alábbiakhoz hasonló közjavak és 
szolgáltatások minőségi frissítésére
helyezzük a hangsúlyt a kohéziós 
politikában:

Or. en

Módosítás 32
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
5 bekezdés – 3 francia bekezdés – i a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

ia. az intelligens fizikai infrastruktúra 
fejlesztése,

Or. en

Módosítás 33
Danuta Maria Hübner

Véleménytervezet
5 bekezdés – 3 francia bekezdés – i pont

Véleménytervezet Módosítás

i. kutatás, fejlesztés és innováció, törölve

Or. en
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Módosítás 34
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
5 bekezdés – 3 francia bekezdés – i pont

Véleménytervezet Módosítás

i. kutatás, fejlesztés és innováció, i. IKT-fejlesztés, kutatás, fejlesztés és 
innováció,

Or. en

Módosítás 35
Danuta Maria Hübner

Véleménytervezet
5 bekezdés – 3 francia bekezdés – ii pont

Véleménytervezet Módosítás

ii. képzés, szakképzés és továbbképzés, törölve

Or. en

Módosítás 36
Erminia Mazzoni

Véleménytervezet
5 bekezdés – 3 francia bekezdés – ii a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

iia. az éghajlatváltozással összefüggő 
célkitűzések,

Or. en

Módosítás 37
Danuta Maria Hübner

Véleménytervezet
5 bekezdés – 3 francia bekezdés – iii pont
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Véleménytervezet Módosítás

iii. integrált városfejlesztés (beleértve pl. 
az épületek energiahatékonyságának 
javítását),

törölve

Or. en

Módosítás 38
Erminia Mazzoni

Véleménytervezet
5 bekezdés – 3 francia bekezdés – iii a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

iiia. foglalkoztatás,

Or. en

Módosítás 39
Danuta Maria Hübner

Véleménytervezet
5 bekezdés – 3 francia bekezdés – iv pont

Véleménytervezet Módosítás

iv. a szociális dimenzió erősítése, törölve

Or. en

Módosítás 40
Erminia Mazzoni

Véleménytervezet
5 bekezdés – 3 francia bekezdés – iv pont

Véleménytervezet Módosítás

iv. a szociális dimenzió erősítése, iv. valamennyi alapvető szolgáltatás 
tekintetében a szociális integráció 
előmozdítása,
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Or. en

Módosítás 41
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
5 bekezdés – 3 francia bekezdés – iv pont

Véleménytervezet Módosítás

iv. a szociális dimenzió erősítése, iv. a szociális dimenzió erősítése
(beleértve a demográfiai változások 
elleni küzdelemre irányuló 
erőfeszítéseket),

Or. pt

Módosítás 42
Danuta Maria Hübner

Véleménytervezet
5 bekezdés – 3 francia bekezdés – v pont

Véleménytervezet Módosítás

v. kis és középvállalkozások (kkv-k) mint a 
régiók gazdasági és szociális fejlődésének 
motorjai;

törölve

Or. en

Módosítás 43
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
5 bekezdés – 3 francia bekezdés – v a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

va. a harmonikusabb gazdasági és 
társadalmi fejlődés garanciájaként 
integráltabb és kiegyensúlyozottabb 
regionális gazdasági struktúrák 
kialakítása;
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Or. es

Módosítás 44
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Véleménytervezet
5 bekezdés – 3 francia bekezdés – v a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

va. különös körültekintés a szigeti, 
hegyvidéki és legkülső régiók strukturális 
problémáinak kezelésére;

Or. el

Módosítás 45
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
5 bekezdés – 3 francia bekezdés – v a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

va. az éghajlatváltozás elleni küzdelem;,

Or. fr

Módosítás 46
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
5 bekezdés – 3 francia bekezdés – v b pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

vb. a regionális fejlődés aspektusaiként a 
biológiai sokféleség és a kulturális 
örökség előmozdításának elismerése;

Or. fr
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Módosítás 47
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
5 bekezdés – 3 a francia bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

- a határokon átnyúló együttműködés 
területén;

Or. pt

Módosítás 48
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
nagyobb fokú versenyképesség elérésének 
eszközei az egyes régiók sajátosságaitól –
köztük azok fejlettségi szintjeitől –
függnek, ezért megfelelő figyelmet kell 
fordítani arra, hogy a tagállamok és a 
régiók számára rugalmasságot 
biztosítsanak a legjobb politikai 
intézkedéscsomagok kidolgozásához;

Or. en

Módosítás 49
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. támogatja, hogy az ESZA-nak a 
kohéziós politika szerves részének kell 
maradnia és azt erősíteni kell; erőteljesebb 
koordinációt kér a kohéziós politika terén 
a vidéki régiók megfelelő bevonása és a 

6. támogatja, hogy az ESZA-nak a 
kohéziós politika szerves részének kell 
maradnia és azt erősíteni kell; erőteljesebb 
koordinációra szólít fel a különféle 
meglévő eszközök és alapok között azzal a 
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források hatékonyabb felhasználása 
érdekében;

céllal, hogy a forrásokat a lehető 
leghatékonyabban és legeredményesebben 
használják fel, figyelembe véve az egyes 
régiók jellemzőit és konvergenciával 
kapcsolatos problémáit;  

Or. es

Módosítás 50
Oldřich Vlasák, Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. támogatja, hogy az ESZA-nak a 
kohéziós politika szerves részének kell 
maradnia és azt erősíteni kell; erőteljesebb 
koordinációt kér a kohéziós politika terén a 
vidéki régiók megfelelő bevonása és a 
források hatékonyabb felhasználása 
érdekében;

6. támogatja, hogy az ESZA-nak a 
kohéziós politika szerves részének kell 
maradnia, valamint hogy az ERFA és az 
ESZA között operatív integrációnak kell 
fennállnia, azok forrásait 
koordináltabban kell felhasználni az 
integrált és hatékonyabb 
megvalósíthatóság érdekében; erőteljesebb 
koordinációt kér a kohéziós politika terén a 
vidéki régiók megfelelő bevonása és a 
források hatékonyabb felhasználása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 51
Erminia Mazzoni

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. támogatja, hogy az ESZA-nak a 
kohéziós politika szerves részének kell 
maradnia és azt erősíteni kell; erőteljesebb 
koordinációt kér a kohéziós politika terén a 
vidéki régiók megfelelő bevonása és a 
források hatékonyabb felhasználása 
érdekében;

6. támogatja, hogy az ESZA-nak a 
kohéziós politika szerves részének kell 
maradnia és azt – különösen a társadalmi 
integráció céljából – erősíteni kell; 
erőteljesebb koordinációt kér a kohéziós 
politika terén a vidéki régiók megfelelő 
bevonása és a források hatékonyabb 
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felhasználása érdekében;

Or. en

Módosítás 52
Sophie Auconie, Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. támogatja, hogy az ESZA-nak a 
kohéziós politika szerves részének kell 
maradnia és azt erősíteni kell; erőteljesebb 
koordinációt kér a kohéziós politika terén a 
vidéki régiók megfelelő bevonása és a 
források hatékonyabb felhasználása 
érdekében;

6. támogatja, hogy az ESZA-nak a 
kohéziós politika szerves részének kell 
maradnia és azt erősíteni kell; erőteljesebb 
koordinációt kér a kohéziós politika és az 
ERFA szerinti vidékfejlesztési 
intézkedések terén a vidéki régiók 
megfelelő bevonása és a források 
hatékonyabb felhasználása érdekében;

Or. fr

Módosítás 53
Erminia Mazzoni

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. e prioritások tényleges elérése 
érdekében létfontosságú a politika 
eredményorientált jellegének fokozása; 
megállapítja, hogy egy ebbe az irányba tett 
lépést jelent a Bizottság azon javaslata, 
hogy a kohéziós politika célratörő 
reformjának az eredményekre kell 
összpontosítania; hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politikához közvetlenül 
kapcsolódó területeken előzetesen 
megállapított feltételhez kötöttséget, 
valamint megfelelő eredménymutatókat 
kell kialakítani, hogy lehetőséget 
jelentsenek a régiók számára politikáik
kialakításának javítására, valamint a 
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kohézió hatékonyságának fokozása 
céljából egy nyíltabb vita kialakítására;

Or. en

Módosítás 54
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. arra hivatkozik, hogy a területi 
együttműködés valamennyi formáját meg 
kell erősíteni;

7. úgy véli, hogy a területi együttműködés 
valamennyi formáját és az azokhoz rendelt 
költségvetéseket meg kell erősíteni;

Or. fr

Módosítás 55
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

 8. a szolidaritás szellemében kéri az EU-
27 tagállamai leginkább hátrányos helyzetű 
régióinak külön támogatását; egyúttal 
hangsúlyozza a 2-es számú határozott cél 
és a jó átmeneti szabályok szükségességét;

8. úgy véli, hogy a szolidaritás szellemében 
a kohéziós forrásokat elsősorban az EU-
27 tagállamai leginkább hátrányos helyzetű 
régiói felé kellene irányítani, ugyanakkor 
úgy véli, hogy az EU valamennyi 
régiójának harmonikus és 
kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása 
érdekében a kohéziós politikának 
szükségszerűen az EU területének 
egészét fel kell ölelnie; ezen túlmenően 
úgy véli, hogy az átalakulóban lévő 
régióknak fokozatos kilépési 
stratégiákhoz kellene hozzáférniük 
annak megelőzése érdekében, hogy a 
hasonló fejlettségi szintű régiók a 
jövőben bánásmódbeli 
egyenlőtlenségeket vagy hirtelen 
változásokat tapasztaljanak az olyan 
finanszírozás szintjében, amelyhez a 
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kohéziós politika alapján jogosultak; 
hangsúlyozza a jó átmeneti szabályok 
megállapításának szükségességét;

Or. es

Módosítás 56
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. a szolidaritás szellemében kéri az EU-27 
tagállamai leginkább hátrányos helyzetű 
régióinak külön támogatását; egyúttal 
hangsúlyozza a 2-es számú határozott cél 
és a jó átmeneti szabályok szükségességét;

8. a szolidaritás szellemében kéri az EU-27 
tagállamai leginkább hátrányos helyzetű 
régióinak külön támogatását; egyúttal 
hangsúlyozza, hogy az európai régiók új 
valóságához kell alkalmazkodni úgy, hogy 
fontolóra veszik az EU átlagától 
elmaradó, de az átlag 75%-át meghaladó 
GDP-vel rendelkező régiók számára egy 
köztes célkitűzés megállapítását az 1. 
célkitűzés mentén, amelyet a leginkább 
hátrányos helyzetű régiók számára kell 
fenntartani, valamint a 2. célkitűzés 
mentén, amely alapján az Európai Unió 
valamennyi régiója támogatható lenne;

Or. fr

Módosítás 57
Sophie Auconie, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Maurice Ponga, Alain Cadec

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. a szolidaritás szellemében kéri az EU-27 
tagállamai leginkább hátrányos helyzetű
régióinak külön támogatását; egyúttal 
hangsúlyozza a 2-es számú határozott cél 
és a jó átmeneti szabályok szükségességét;

8. a szolidaritás szellemében kéri az EU-27 
tagállamai „legkevésbé” fejlett régióinak 
külön támogatását (1. célkitűzés); egyúttal 
hangsúlyozza, hogy a „leginkább” fejlett 
régiók számára határozott 2. célkitűzésre, 
a köztes régiók esetében pedig tisztességes 
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rendelkezésekre van szükség;

Or. fr

Módosítás 58
Erminia Mazzoni

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. a szolidaritás szellemében kéri az EU-27 
tagállamai leginkább hátrányos helyzetű 
régióinak külön támogatását; egyúttal 
hangsúlyozza a 2-es számú határozott cél 
és a jó átmeneti szabályok szükségességét;

8. a szolidaritás szellemében kéri, hogy a 
forrásokat a legkevésbé fejlett régiókba 
összpontosítsák; egyúttal hangsúlyozza a 
2-es számú határozott cél és a jó átmeneti
szabályok szükségességét;

Or. en

Módosítás 59
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. a szolidaritás szellemében kéri az EU-27 
tagállamai leginkább hátrányos helyzetű 
régióinak külön támogatását; egyúttal 
hangsúlyozza a 2-es számú határozott cél 
és a jó átmeneti szabályok szükségességét;

8. a szolidaritás szellemében kéri az EU-27
tagállamai leginkább hátrányos helyzetű 
régióinak külön támogatását az 1. 
célkitűzésen belül; egyúttal hangsúlyozza a 
2-es számú határozott cél, valamint a 
megfelelő átmeneti szabályok
kidolgozásának szükségességét;

Or. en

Módosítás 60
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
8 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

8. a szolidaritás szellemében kéri az EU-27 
tagállamai leginkább hátrányos helyzetű
régióinak külön támogatását; egyúttal 
hangsúlyozza a 2-es számú határozott cél 
és a jó átmeneti szabályok szükségességét;

8. a szolidaritás szellemében kéri a 
legkevésbé fejlett régiók támogatásának 
általános megcélzását, valamint az EU-27 
tagállamai leginkább hátrányos helyzetű 
régióinak külön támogatását; egyúttal 
hangsúlyozza a 2-es számú határozott cél 
és a jó átmeneti szabályok szükségességét;

Or. en

Módosítás 61
Evgeni Kirilov

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. a szolidaritás szellemében kéri az EU-27 
tagállamai leginkább hátrányos helyzetű 
régióinak külön támogatását; egyúttal 
hangsúlyozza a 2-es számú határozott cél 
és a jó átmeneti szabályok szükségességét;

8. a szolidaritás szellemében kéri az EU-27 
tagállamai elmaradott és leginkább 
hátrányos helyzetű régióinak külön 
támogatását; egyúttal hangsúlyozza a 2-es 
számú határozott cél és a jó átmeneti 
szabályok szükségességét;

Or. en

Módosítás 62
Alain Cadec

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza, hogy a konvergencia-
célkitűzés alapján támogatható régiók és a 
többi régió között jelentős küszöbhatás 
érvényesül, és azon a véleményen van, 
hogy ezt a küszöbhatást csökkenteni 
kellene; ennek alapján üdvözli a Bizottság 
arra vonatkozó javaslatait, hogy a 
következő programozási időszakra létre 
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kell hozni a régiók egy köztes 
kategóriáját;

Or. fr

Módosítás 63
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8a. úgy véli, hogy különös figyelmet kell 
fordítani a sajátos szükségletekkel 
rendelkező régiókra és a súlyos és állandó 
természeti és demográfiai korlátokkal 
rendelkező területekre;

Or. pt

Módosítás 64
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
10 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy a sikeres kohéziós 
politika megfelelő pénzügyi eszközöket 
igényel, amelyek semmilyen esetre sem 
lehetnek alacsonyabbak, mint a jelenlegi 
támogatási időszakban (2007–2013);

10. hangsúlyozza, hogy a sikeres kohéziós 
politika megfelelő pénzügyi eszközöket 
igényel, amelyek semmilyen esetre sem 
lehetnek alacsonyabbak, mint a jelenlegi 
programozási időszakban (2007–2013);
úgy véli továbbá, hogy a források 
felhasználása tekintetében garantálni 
kellene egyfajta rugalmasságot, annak 
érdekében, hogy minden területen a 
politika végrehajtásában részt vevő 
kormányzati szintek (európai, nemzeti, 
regionális és helyi szint) az elérni kívánt 
célkitűzésekhez és saját tényleges 
fejlesztési igényeikhez igazíthassák azt;

Or. es
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Módosítás 65
Derek Vaughan

Véleménytervezet
10 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy a sikeres kohéziós 
politika megfelelő pénzügyi eszközöket
igényel, amelyek semmilyen esetre sem 
lehetnek alacsonyabbak, mint a jelenlegi 
támogatási időszakban (2007–2013);

10. hangsúlyozza, hogy a sikeres kohéziós 
politika megfelelő finanszírozást igényel, 
amelynek meg kell haladnia a jelenlegi 
támogatási időszakban (2007–2013) 
nyújtott finanszírozási szinteket annak 
biztosítása érdekében, hogy teljesülnek a 
kohéziós politika célkitűzései;

Or. en

Módosítás 66
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
10 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy a sikeres kohéziós 
politika megfelelő pénzügyi eszközöket 
igényel, amelyek semmilyen esetre sem 
lehetnek alacsonyabbak, mint a jelenlegi 
támogatási időszakban (2007–2013);

10. hangsúlyozza, hogy a sikeres, 
megerősített kohéziós politika megfelelő 
pénzügyi eszközöket igényel, amelyek 
semmilyen esetre sem lehetnek 
alacsonyabbak, mint a jelenlegi támogatási 
időszakban (2007–2013);

Or. fr

Módosítás 67
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
11 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

11. arra hivatkozik, hogy a forrásokat a 
régiókban átláthatóan és hatékonyan kell 
felhasználni, és azokat egy lehetőleg 

11. emlékeztet arra, hogy a kohéziós 
politikára vonatkozó egyik legfőbb bírálat 
a szabályok bonyolultságához fűződik; 
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egyszerű szabályozási rendszerrel és jó 
irányítással kell ellátni ;

kitart amellett, hogy fontos az e politikával 
kapcsolatos szabályok és eljárások 
egyszerűsítése, ami elő fogja segíteni a 
források átláthatóbb és hatékonyabb 
elosztását a régiók számára; azon a 
véleményen van, hogy ennek az 
egyszerűsítésnek ki kell terjednie 
valamennyi, már bevezetett ellenőrzési 
rendszerre annak biztosítása érdekében, 
hogy azok nem veszélyeztetik a 
célkitűzések elérését;

Or. es

Módosítás 68
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
11 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

11. arra hivatkozik, hogy a forrásokat a 
régiókban átláthatóan és hatékonyan kell 
felhasználni, és azokat egy lehetőleg 
egyszerű szabályozási rendszerrel és jó 
irányítással kell ellátni;

11. arra hivatkozik, hogy a forrásokat a 
régiókban átláthatóan és hatékonyan kell 
felhasználni, és azokat lehetőleg egyszerű 
végrehajtási felügyeleti szabályokkal és jó 
irányítással kell ellátni; hangsúlyozza, 
hogy a Bizottság által elvégzett éves 
nyomon követést jobban koordinálni kell 
a programok többéves végrehajtásával;

Or. pt

Módosítás 69
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
11 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

11. arra hivatkozik, hogy a forrásokat a 
régiókban átláthatóan és hatékonyan kell 
felhasználni, és azokat egy lehetőleg 
egyszerű szabályozási rendszerrel és jó 
irányítással kell ellátni;

11. arra hivatkozik, hogy a forrásokat a 
régiókban, városokban és 
helyhatóságokban átláthatóan és 
hatékonyan kell felhasználni, és azokat egy 
lehetőleg egyszerű szabályozási rendszerrel 
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és jó irányítással kell ellátni, amelynek a 
helyi és regionális önkormányzati 
hatóságok politikai 
elszámoltathatóságából eredő, erőteljes 
decentralizált szállal kell rendelkeznie;

Or. en

Módosítás 70
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
11 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

11. arra hivatkozik, hogy a forrásokat a 
régiókban átláthatóan és hatékonyan kell 
felhasználni, és azokat egy lehetőleg 
egyszerű szabályozási rendszerrel és jó 
irányítással kell ellátni;

11. arra hivatkozik, hogy a forrásokat a 
régiókban, városokban és 
helyhatóságokban átláthatóan, 
eredményesen és hatékonyan kell 
felhasználni, és azokat egy lehetőleg 
egyszerű szabályozási rendszerrel és jó 
irányítással kell ellátni; mindennek 
ismeretében felszólít a bonyolultság és az 
adminisztratív terhek csökkentésére;

Or. en

Módosítás 71
Sophie Auconie, Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Véleménytervezet
11 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

11. arra hivatkozik, hogy a forrásokat a 
régiókban átláthatóan és hatékonyan kell 
felhasználni, és azokat egy lehetőleg 
egyszerű szabályozási rendszerrel és jó 
irányítással kell ellátni;

11. arra hivatkozik, hogy a forrásokat a 
régiókban átláthatóan és hatékonyan kell 
felhasználni, és azokat egy lehetőleg 
egyszerű szabályozási rendszerrel és jó 
irányítással kell ellátni; arra ösztönöz, 
hogy az arányosság elvével összhangban 
az ellenőrzések gyakorisága legyen 
arányos a szabálytalanságok 
kockázatával;
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Or. fr

Módosítás 72
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
11 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

11. arra hivatkozik, hogy a forrásokat a 
régiókban átláthatóan és hatékonyan kell 
felhasználni, és azokat egy lehetőleg 
egyszerű szabályozási rendszerrel és jó 
irányítással kell ellátni;

11. arra hivatkozik, hogy a forrásokat a 
régiókban átláthatóan és hatékonyan kell 
felhasználni, és azokat egy lehetőleg 
egyszerű szabályozási rendszerrel és jó 
irányítással kell ellátni, a 
kedvezményezettek nevét pedig közzé kell 
tenni;

Or. fr

Módosítás 73
Iosif Matula

Véleménytervezet
12 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

12. aláhúzza, hogy a különböző pénzügyi 
eszközök – mint például támogatások, 
kölcsönök vagy forgóeszközök – jobb 
elegye előmozdíthatja/elősegítheti a 
hatékonyabb forráskihasználást;

12. aláhúzza, hogy a különböző pénzügyi 
eszközök – mint például támogatások, 
kölcsönök vagy forgóeszközök – jobb 
elegye előmozdíthatja/elősegítheti a 
hatékonyabb forráskihasználást; arra 
ösztönzi a helyi és regionális hatóságokat, 
hogy a helyi szintű befektetések 
fellendítése érdekében a lehető legjobban 
használják fel a Bizottság által bevezetett 
pénzügyi tervezésre és technikai 
támogatásra szolgáló eszközöket;

Or. ro
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Módosítás 74
Danuta Maria Hübner

Véleménytervezet
12 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

12a. hangsúlyozza, hogy a közbeszerzés 
megfelelőbb alkalmazásával kell 
megerősíteni a strukturális alapok
tőkeáttételi hatását; e tekintetben 
hangsúlyozza, hogy tovább kell fejleszteni 
és végre kell hajtani a csökkentett 
környezeti hatású közbeszerzésre („zöld 
közbeszerzés”) vonatkozó szabályokat; 
bátorítja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy ösztönözzék továbbra is a
kereskedelmi hasznosítást megelőző 
beszerzések alkalmazását annak 
érdekében, hogy még inkább 
hozzájáruljanak a K+F-hez és az 
innovációhoz az EU-ban;

Or. en

Módosítás 75
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
13 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

13. kéri, hogy a kiadások ellenőrzése a 
jövőben erőteljesebben eredményorientált 
legyen;

13. kéri, hogy a kiadások ellenőrzése a 
jövőben erőteljesebben eredményorientált 
legyen; e célra tekintettel úgy véli, hogy 
egy teljesítménytartalék lehetővé fogja 
tenni azon regionális programok 
megerősítését, amelyek a leginkább 
hozzájárulnak a fejlesztési szerződésben 
megállapított célkitűzések eléréséhez; 

Or. fr
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Módosítás 76
Oldřich Vlasák, Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
13 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

13. kéri, hogy a kiadások ellenőrzése a 
jövőben erőteljesebben eredményorientált 
legyen;

13. kéri, hogy a kiadások ellenőrzése a 
jövőben ésszerűbb és erőteljesebben 
eredményorientált legyen annak 
érdekében, hogy a végső 
kedvezményezettekre ne nehezedjen 
túlságos mértékű adminisztratív teher;

Or. en

Módosítás 77
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Véleménytervezet
13 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

13. kéri, hogy a kiadások ellenőrzése a 
jövőben erőteljesebben eredményorientált 
legyen;

13. kéri, hogy a kiadások ellenőrzése a 
jövőben erőteljesebben eredményorientált 
legyen a mostaninál; 

Or. el

Módosítás 78
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
13 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

13a. javasolja egy kohéziós politikai 
közvetítő központ Bizottság általi 
létrehozását, amely a nyilvánosság 
minden tagja számára lehetővé tenné, 
hogy helyben és ingyenesen nyújtson be a 
kohéziós politika végrehajtásával 
kapcsolatos minden információt vagy 
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panaszt, amennyiben gyanúk merülnének 
fel a kohéziós alapok nem megfelelő 
felhasználását illetően;

Or. fr

Módosítás 79
Danuta Maria Hübner

Véleménytervezet
14 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

14. megállapítja, hogy az ötéves futamidő 
túl rövid, mivel az engedélyezési eljárások 
túl hosszúak lennének és nem tennének 
lehetővé hatékony forrásfelhasználást; utal 
arra, hogy a hétéves futamidő a múltban 
már bevált, és azt semmiképpen nem 
szabad lerövidíteni; aláhúzza, hogy egy 
2020-ig tartó hétéves futamidővel az 
Európa 2020 stratégiához fűződő kapcsolat 
is egyértelmű lenne;

14. megállapítja, hogy az ötéves futamidő 
túl rövid, mivel az engedélyezési eljárások 
túl hosszúak lennének és nem tennének 
lehetővé hatékony forrásfelhasználást; utal 
arra, hogy a hétéves futamidő a múltban 
már bevált, és azt semmiképpen nem 
szabad lerövidíteni; aláhúzza, hogy egy 
2020-ig tartó hétéves futamidővel az 
Európa 2020 stratégiához fűződő kapcsolat 
is egyértelmű lenne; hangsúlyozza 
azonban, hogy fontolóra lehetne venni 
egy tízéves (5+5 éves) futamidőt, feltéve, 
hogy a tízéves programozási időszak 
biztosított; hangsúlyozza, hogy megfelelő 
rugalmassági szabályokra volna szükség a 
hatékony felülvizsgálati mechanizmus 
lehetővé tételéhez, köztük az alapok 
közötti átcsoportosításhoz;

Or. en

Módosítás 80
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch

Véleménytervezet
14 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

14. megállapítja, hogy az ötéves futamidő 
túl rövid, mivel az engedélyezési eljárások 
túl hosszúak lennének és nem tennének 

14. megállapítja, hogy az ötéves futamidő 
túl rövid, mivel az engedélyezési eljárások 
túl hosszúak lennének és nem tennének 
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lehetővé hatékony forrásfelhasználást; utal 
arra, hogy a hétéves futamidő a múltban 
már bevált, és azt semmiképpen nem 
szabad lerövidíteni; aláhúzza, hogy egy 
2020-ig tartó hétéves futamidővel az 
Európa 2020 stratégiához fűződő 
kapcsolat is egyértelmű lenne;

lehetővé hatékony forrásfelhasználást; utal 
arra, hogy a hétéves futamidő a múltban 
már bevált, és azt semmiképpen nem 
szabad lerövidíteni; aláhúzza, hogy egy 
hétéves vagy akár hosszabb futamidejű
többéves pénzügyi keret megóvná a 
hatékonyságot;

Or. en

Módosítás 81
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Maurice Ponga

Véleménytervezet
14 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

14. megállapítja, hogy az ötéves futamidő 
túl rövid, mivel az engedélyezési eljárások 
túl hosszúak lennének és nem tennének 
lehetővé hatékony forrásfelhasználást; utal 
arra, hogy a hétéves futamidő a múltban 
már bevált, és azt semmiképpen nem 
szabad lerövidíteni; aláhúzza, hogy egy 
2020-ig tartó hétéves futamidővel az 
Európa 2020 stratégiához fűződő kapcsolat 
is egyértelmű lenne;

14. megállapítja, hogy az ötéves futamidő 
túl rövid, mivel az engedélyezési eljárások 
túl hosszúak lennének és nem tennének 
lehetővé hatékony forrásfelhasználást; utal 
arra, hogy a hétéves futamidő a múltban 
már bevált, és azt semmiképpen nem 
szabad lerövidíteni; aláhúzza, hogy egy 
2020-ig tartó hétéves futamidővel az 
Európa 2020 stratégiához fűződő kapcsolat 
is egyértelmű lenne; megállapítja, hogy 
esetleg értelme volna ezután egy tízéves 
(5+5 éves) modell fontolóra vétele oly 
módon, hogy a finanszírozási prioritások 
ütemezése megfeleljen a Parlament és a 
Bizottság hivatali időszakainak, mindezt 
pedig 10 évnél hosszabb kitekintéssel és 
politikai stratégiával kombinálva;

Or. fr

Módosítás 82
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Maurice Ponga

Véleménytervezet
15 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

15. hangsúlyozza, hogy meg kell tartani a 15. hangsúlyozza, hogy meg kell tartani a 
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társfinanszírozást, valamint az n+2 és az 
n+3 szabályt is, az azon kivételes helyzetek 
esetén alkalmazandó rugalmasság 
lehetséges kiterjesztésével, amelyek a 
következő programozási időszakban 
várhatóan előfordulhatnak; kéri, hogy a 
fel nem használt forrásokat bocsássák a 
többi régió rendelkezésére, és az ne 
kerüljön vissza a tagállamokhoz;

társfinanszírozást, valamint az n+2 és az 
n+3 szabályt is (az első programozási év 
kivételével); kéri, hogy a fel nem használt 
forrásokat bocsássák a többi régió 
rendelkezésére, és az ne kerüljön vissza a 
tagállamokhoz;

Or. fr

Módosítás 83
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
15 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

15. hangsúlyozza, hogy meg kell tartani a 
társfinanszírozást, valamint az n+2 és az 
n+3 szabályt is, az azon kivételes helyzetek 
esetén alkalmazandó rugalmasság 
lehetséges kiterjesztésével, amelyek a 
következő programozási időszakban 
várhatóan előfordulhatnak; kéri, hogy a fel 
nem használt forrásokat bocsássák a többi 
régió rendelkezésére, és az ne kerüljön 
vissza a tagállamokhoz;

15. hangsúlyozza, hogy meg kell tartani a 
társfinanszírozást, valamint az n+2 és az 
n+3 szabályt is, az azon kivételes helyzetek 
esetén alkalmazandó rugalmasság 
lehetséges kiterjesztésével, amelyek a 
következő programozási időszakban 
várhatóan előfordulhatnak; 

Or. ro

Módosítás 84
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Véleménytervezet
15 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

15. hangsúlyozza, hogy meg kell tartani a 
társfinanszírozást, valamint az n+2 és az 
n+3 szabályt is, az azon kivételes helyzetek 
esetén alkalmazandó rugalmasság 
lehetséges kiterjesztésével, amelyek a 

15. hangsúlyozza, hogy meg kell tartani a 
társfinanszírozást, valamint az n+2 és az 
n+3 szabályt is (az első programozási év 
kivételével), az azon kivételes helyzetek 
esetén alkalmazandó rugalmasság 
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következő programozási időszakban 
várhatóan előfordulhatnak; kéri, hogy a 
fel nem használt forrásokat bocsássák a 
többi régió rendelkezésére, és az ne 
kerüljön vissza a tagállamokhoz;

lehetséges kiterjesztésével; kéri, hogy a fel 
nem használt forrásokat bocsássák a többi 
régió rendelkezésére, és az ne kerüljön 
vissza a tagállamokhoz;

Or. fr

Módosítás 85
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
15 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

15. hangsúlyozza, hogy meg kell tartani a 
társfinanszírozást, valamint az n+2 és az 
n+3 szabályt is, az azon kivételes helyzetek 
esetén alkalmazandó rugalmasság 
lehetséges kiterjesztésével, amelyek a 
következő programozási időszakban 
várhatóan előfordulhatnak; kéri, hogy a fel 
nem használt forrásokat bocsássák a többi 
régió rendelkezésére, és az ne kerüljön
vissza a tagállamokhoz;

15. hangsúlyozza, hogy meg kell tartani a 
társfinanszírozást, valamint az n+2 és az 
n+3 szabályt is, az azon kivételes helyzetek 
esetén alkalmazandó rugalmasság 
lehetséges kiterjesztésével, amelyek a 
következő programozási időszakban 
várhatóan előfordulhatnak; kéri, hogy az e 
szabály alkalmazásából eredően 
megmaradt forrásokat tartsák meg a 
kohéziós költségvetésben, és ne juttassák
vissza a tagállamokhoz;

Or. es

Módosítás 86
Alain Cadec

Véleménytervezet
15 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

15. hangsúlyozza, hogy meg kell tartani a 
társfinanszírozást, valamint az n+2 és az 
n+3 szabályt is, az azon kivételes helyzetek 
esetén alkalmazandó rugalmasság 
lehetséges kiterjesztésével, amelyek a 
következő programozási időszakban
várhatóan előfordulhatnak; kéri, hogy a fel 
nem használt forrásokat bocsássák a többi 

15. hangsúlyozza, hogy meg kell tartani a 
társfinanszírozást, valamint az n+2 és az 
n+3 szabályt is, az azon kivételes helyzetek 
esetén alkalmazandó rugalmasság 
lehetséges kiterjesztésével, amelyek a 
következő programozási időszakban 
várhatóan előfordulhatnak; azon a 
véleményen van, hogy a következő 
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régió rendelkezésére, és az ne kerüljön 
vissza a tagállamokhoz;

programozási időszakban a 
társfinanszírozás szintjének 
általánosságban a mostani időszakéhoz 
hasonlónak kell maradnia; kéri, hogy a fel 
nem használt forrásokat bocsássák a többi 
régió rendelkezésére, és az ne kerüljön 
vissza a tagállamokhoz;

Or. fr

Módosítás 87
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Véleménytervezet
15 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

15. hangsúlyozza, hogy meg kell tartani a 
társfinanszírozást, valamint az n+2 és az 
n+3 szabályt is, az azon kivételes helyzetek 
esetén alkalmazandó rugalmasság 
lehetséges kiterjesztésével, amelyek a 
következő programozási időszakban 
várhatóan előfordulhatnak; kéri, hogy a fel 
nem használt forrásokat bocsássák a többi 
régió rendelkezésére, és az ne kerüljön 
vissza a tagállamokhoz;

15. hangsúlyozza, hogy meg kell tartani a 
társfinanszírozást, valamint az n+2 és az 
n+3 szabályt is, az azon kivételes helyzetek 
esetén alkalmazandó rugalmasság 
lehetséges kiterjesztésével, amelyek a 
következő programozási időszakban 
várhatóan előfordulhatnak; kéri, hogy a fel 
nem használt forrásokat bocsássák a többi 
régió rendelkezésére, és az ne kerüljön 
vissza a tagállamokhoz, a tagállamok 
pénzügyi nehézségei miatt az uniós 
források igénybevételével kapcsolatos 
nehézségek figyelembevételét követően;

Or. el

Módosítás 88
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
15 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

15. hangsúlyozza, hogy meg kell tartani a 
társfinanszírozást, valamint az n+2 és az 
n+3 szabályt is, az azon kivételes helyzetek 
esetén alkalmazandó rugalmasság 

15. hangsúlyozza, hogy meg kell tartani a 
társfinanszírozást, valamint az n+2 és az 
n+3 szabályt is, az azon kivételes helyzetek
esetén alkalmazandó rugalmasság 
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lehetséges kiterjesztésével, amelyek a 
következő programozási időszakban 
várhatóan előfordulhatnak; kéri, hogy a fel 
nem használt forrásokat bocsássák a többi 
régió rendelkezésére, és az ne kerüljön 
vissza a tagállamokhoz;

lehetséges kiterjesztésével, amelyek a 
következő programozási időszakban 
várhatóan előfordulhatnak; kéri, hogy a fel 
nem használt forrásokat bocsássák az 
érintett tagállam többi régiójának
rendelkezésére;

Or. en

Módosítás 89
Riikka Manner

Véleménytervezet
15 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

15. hangsúlyozza, hogy meg kell tartani a 
társfinanszírozást, valamint az n+2 és az 
n+3 szabályt is, az azon kivételes helyzetek 
esetén alkalmazandó rugalmasság 
lehetséges kiterjesztésével, amelyek a 
következő programozási időszakban 
várhatóan előfordulhatnak; kéri, hogy a fel 
nem használt forrásokat bocsássák a többi 
régió rendelkezésére, és az ne kerüljön 
vissza a tagállamokhoz;

15. hangsúlyozza, hogy meg kell tartani a 
társfinanszírozást, valamint az n+2 és az 
n+3 szabályt is, az azon kivételes helyzetek 
esetén alkalmazandó rugalmasság 
lehetséges kiterjesztésével, amelyek a 
következő programozási időszakban 
várhatóan előfordulhatnak; kéri az azzal 
kapcsolatos lehetőségek megvitatását, 
hogy a fel nem használt forrásokat 
bocsássák a többi régió rendelkezésére, és 
az ne kerüljön vissza a tagállamokhoz;

Or. en

Módosítás 90
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch

Véleménytervezet
15 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

15a. kéri, hogy terjesszenek elő javaslatot 
az olyan tagállamokra vonatkozó 
szigorúbb pénzügyi szankciók céljából, 
amely tagállamok nem tartják be a 
stabilitási kritériumokat, és ennélfogva 
erőteljesebb automatizmusokat fontolgat;
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Or. en

Módosítás 91
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
16 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

16. utal arra, hogy az azon alapokból 
származó forrásokat, amelyeket a kohéziós 
politika keretében használnak fel, ne 
lehessen „büntetőeszközként” felhasználni 
a stabilitási és növekedési egyezmény 
keretében; ez kontraproduktív lenne az 
érintett régiók, a tagállamok és az EU 
számára;

16. utal arra, hogy az azon alapokból 
származó forrásokat, amelyeket a kohéziós 
politika keretében használnak fel, ne 
lehessen „büntetőeszközként” felhasználni 
a stabilitási és növekedési egyezmény 
keretében; ez kontraproduktív lenne az 
érintett régiók, a tagállamok és az EU 
számára; hangsúlyozza, hogy az ehhez 
hasonló intézkedések egyenlőtlenül 
kezelnék a tagállamokat és a régiókat, 
mivel a legszegényebbeket büntetné a 
leginkább;

Or. en

Módosítás 92
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
16 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

16. utal arra, hogy az azon alapokból 
származó forrásokat, amelyeket a kohéziós 
politika keretében használnak fel, ne 
lehessen „büntetőeszközként” felhasználni 
a stabilitási és növekedési egyezmény 
keretében; ez kontraproduktív lenne az 
érintett régiók, a tagállamok és az EU 
számára;

16. utal arra, hogy az azon alapokból 
származó forrásokat, amelyeket a kohéziós 
politika keretében használnak fel, ne 
lehessen „büntetőeszközként” felhasználni 
a stabilitási és növekedési egyezmény 
keretében; ez kontraproduktív lenne az 
érintett régiók, a tagállamok és az EU 
számára, és ellentétes lenne a 
Szerződésben szereplő európai 
szolidaritás elvével;

Or. pt
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Módosítás 93
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch

Véleménytervezet
16 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

16. utal arra, hogy az azon alapokból 
származó forrásokat, amelyeket a kohéziós 
politika keretében használnak fel, ne 
lehessen „büntetőeszközként” felhasználni 
a stabilitási és növekedési egyezmény 
keretében; ez kontraproduktív lenne az 
érintett régiók, a tagállamok és az EU
számára;

16. utal arra, hogy az azon alapokból 
származó forrásokat, amelyeket a kohéziós 
politika keretében használnak fel, ne 
lehessen „büntetőeszközként” felhasználni 
a stabilitási és növekedési egyezmény 
keretében; ez kontraproduktív lenne az 
érintett régiók számára;

Or. en

Módosítás 94
Riikka Manner

Véleménytervezet
16 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

16. utal arra, hogy az azon alapokból 
származó forrásokat, amelyeket a kohéziós 
politika keretében használnak fel, ne 
lehessen „büntetőeszközként” felhasználni 
a stabilitási és növekedési egyezmény 
keretében; ez kontraproduktív lenne az 
érintett régiók, a tagállamok és az EU 
számára;

16. utal arra, hogy az azon alapokból 
származó forrásokat, amelyeket a kohéziós 
politika keretében használnak fel, nem 
szabad „büntetőeszközként” felhasználni a 
stabilitási és növekedési egyezmény 
keretében; ez kontraproduktív lenne az 
érintett régiók, a tagállamok és az EU 
számára;

Or. en

Módosítás 95
Danuta Maria Hübner

Véleménytervezet
16 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

16a. hangsúlyozza, hogy a feltételhez 
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kötöttséggel kapcsolatban előírt minden 
szabály hatályának a kohéziós politikai 
intézkedések és eszközök keretére kell 
korlátozódnia, valamint hogy azok nem 
kapcsolódhatnak a más eszközök –
például a stabilitási és növekedési paktum 
– betartásához;

Or. en

Módosítás 96
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch

Véleménytervezet
16 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

16a. elismeri, hogy a strukturális alapok 
felhasználásával kapcsolatos 
szabálytalanságokra leginkább és 
különösen azokban a tagállamokban 
kerül sor, amelyek ismételten és súlyosan 
sértik meg a stabilitással kapcsolatos 
kritériumokat;

Or. en

Módosítás 97
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch

Véleménytervezet
16 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

16b. kéri, hogy azon tagállamok 
vonatkozásában, amelyekben a stabilitási 
kritériumok megsértése a strukturális 
alapok felhasználásával kapcsolatos 
magasabb számú szabálytalansággal esik 
egybe, terjesszenek elő automatikus 
szabályozásra vonatkozó javaslatot, amely 
ezeket az országokat erőteljes európai 
pénzügyi és irányítási ellenőrzés alá vonja 
az uniós strukturális alapok használatát 
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illetően;

Or. en

Módosítás 98
Victor Boştinaru

Véleménytervezet
17 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

17. aláhúzza a kohéziós politika 
szolidaritási teljesítményének magas 
európai többletértékét; egyértelművé teszi, 
hogy a szolidaritás nem egyirányú utca, és 
ezért hangsúlyozza, hogy az EU minden 
régiójának hozzá kell tudnia férni a 
kohéziós politikához;

17. aláhúzza a kohéziós politika 
szolidaritási teljesítményének magas 
európai többletértékét; egyértelművé teszi, 
hogy a szolidaritás nem egyirányú utca, és 
hogy – jóllehet az egyenlőtlenségek 
csökkentése érdekében az erőfeszítéseknek 
továbbra is a leginkább hátrányos 
helyzetben lévő régiókra kell 
összpontosítaniuk – az EU minden 
régiójának hozzá kell tudnia férni a 
kohéziós politikához;

Or. en

Módosítás 99
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
17 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

17. aláhúzza a kohéziós politika 
szolidaritási teljesítményének magas 
európai többletértékét; egyértelművé teszi, 
hogy a szolidaritás nem egyirányú utca, és 
ezért hangsúlyozza, hogy az EU minden 
régiójának hozzá kell tudnia férni a 
kohéziós politikához;

17. aláhúzza a kohéziós politika 
szolidaritási teljesítményének magas 
európai többletértékét; egyértelművé teszi, 
hogy a szolidaritás nem egyirányú utca, és 
ezért hangsúlyozza, hogy az EU minden 
régiójának hozzá kell tudnia férni a 
kohéziós politikához, figyelembe véve a 
szigeti, hegyvidéki és gyéren lakott 
régiók sajátos jellemzőit;

Or. es
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Módosítás 100
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
18 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

18. azon a véleményen van, hogy a régiók 
támogatása mellett ezzel az EU is 
láthatóbbá válik a régiókon belül, és arra 
utal, hogy a tagállamokban folytatott jobb 
PR-munka révén ez még egyértelműbben 
megmutatkozhatna;

törölve

Or. en

Módosítás 101
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Véleménytervezet
18 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

18. azon a véleményen van, hogy a régiók 
támogatása mellett ezzel az EU is 
láthatóbbá válik a régiókon belül, és arra 
utal, hogy a tagállamokban folytatott jobb
PR-munka révén ez még egyértelműbben 
megmutatkozhatna;

18. azon a véleményen van, hogy a régiók 
támogatása mellett ezzel az EU is 
láthatóbbá válik a régiókon belül, és arra 
utal, hogy minden résztvevő – európai 
intézmények, tagállamok és helyi 
hatóságok – által folytatott jobb
kommunikáció egyértelműbbé teheti az 
európai intézkedések hozzáadott értékét;

Or. fr

Módosítás 102
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
19 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

19. kifejezetten hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politika egyetlen európai

19. kifejezetten hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politika – amely egyszerre
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politikaként „intelligens”, 
„környezetbarát” lehet, és egyben az 
Európa 2020 stratégiába be is épülhet; arra 
utal, hogy ez újfent egyértelműen 
megmutatja a kohéziós politika mint egész 
jelentőségét, illetve elutasítja a különböző 
költségvetési sorokba történő feldarabolást.

intelligens és környezetbarát –
létfontosságú szerepet játszhat az Európa 
2020 stratégia célkitűzéseinek elérésében 
annak ellenére, hogy az semmilyen 
értelemben sem egyedül felelős az Európa 
2020 stratégia céljainak eléréséért, mivel 
ahhoz minden politikai területnek hozzá 
kell járulnia; arra utal, hogy ez újfent 
egyértelműen megmutatja a kohéziós 
politika mint egész jelentőségét, illetve 
elutasítja a különböző költségvetési 
sorokba történő feldarabolást;

Or. en

Módosítás 103
Iosif Matula

Véleménytervezet
19 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

19a. ajánlja, hogy a tagállami helyi és 
regionális hatóságok azzal ösztönözzék az 
innovációs partnerségeket helyi és 
regionális szinten, hogy támogatják a kkv-
k kutatási és innovációs kapacitásának 
fejlesztését a stratégia célkitűzéseinek 
elérése céljából;

Or. ro


