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Módosítás 1
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az európai kohéziós 
politika hozzáadott értéke nyújtja a legjobb 
eszközöket a munkahelyek teremtéséhez és 
a gazdasági növekedés ösztönzéséhez; 
hangsúlyozza, hogy a 2007 után kezdődött 
programok magasabb kifizetési 
előirányzatokat igényelnek, és ezen 
igénynek ennek megfelelően kell az EU 
2012. évi költségvetésében tükröződnie;

1. úgy véli, hogy az európai kohéziós 
politika hozzáadott értéke nyújtja a legjobb 
eszközöket a munkahelyek teremtéséhez és 
a gazdasági növekedés ösztönzéséhez, 
hozzájárulva a régiók gazdasági és 
társadalmi fejlődéséhez és a lakosság 
jólétéhez; hangsúlyozza, hogy a 2007 után 
kezdődött programok magasabb kifizetési 
előirányzatokat igényelnek, és ezen 
igénynek ennek megfelelően kell az EU 
2012. évi költségvetésében tükröződnie;

Or. ro

Módosítás 2
Derek Vaughan

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az európai kohéziós 
politika hozzáadott értéke nyújtja a legjobb 
eszközöket a munkahelyek teremtéséhez és 
a gazdasági növekedés ösztönzéséhez; 
hangsúlyozza, hogy a 2007 után kezdődött 
programok magasabb kifizetési 
előirányzatokat igényelnek, és ezen 
igénynek ennek megfelelően kell az EU 
2012. évi költségvetésében tükröződnie;

1. úgy véli, hogy az európai kohéziós 
politika hozzáadott értéke nyújtja a legjobb 
eszközöket a munkahelyek teremtéséhez és 
a gazdasági növekedés ösztönzéséhez; 
hangsúlyozza, hogy a 2007 után kezdődött 
programok teljesen működőképesekké 
válnak, ennélfogva magasabb kifizetési 
előirányzatokat igényelnek, és ezen 
igénynek ennek megfelelően kell az EU 
2012. évi költségvetésében tükröződnie;

Or. en
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Módosítás 3
François Alfonsi

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az európai kohéziós 
politika hozzáadott értéke nyújtja a legjobb 
eszközöket a munkahelyek teremtéséhez és 
a gazdasági növekedés ösztönzéséhez; 
hangsúlyozza, hogy a 2007 után kezdődött 
programok magasabb kifizetési 
előirányzatokat igényelnek, és ezen 
igénynek ennek megfelelően kell az EU 
2012. évi költségvetésében tükröződnie;

1. úgy véli, hogy az európai kohéziós 
politika hozzáadott értéke nyújtja a legjobb 
eszközöket a munkahelyek teremtéséhez és 
a gazdasági növekedés, illetve a 
fenntartható fejlődés ösztönzéséhez; 
hangsúlyozza, hogy a 2007 után kezdődött 
programok magasabb kifizetési 
előirányzatokat igényelnek, és ezen 
igénynek ennek megfelelően kell az EU 
2012. évi költségvetésében tükröződnie;

Or. fr

Módosítás 4
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza a 2009. március 29-i 
népszavazás eredményét, amely lehetővé 
teszi a most már francia megye, Mayotte 
számára, hogy legkülső régió státuszért 
folyamodjon 2014-gyel kezdődő hatállyal, 
mely a Szerződés 355. cikkének (6) 
bekezdése alapján a Tanácson belüli 
egyhangú szavazás útján ítélhető meg;
hangsúlyozza, hogy – az előcsatlakozási 
eszköz mintájára – rendelkezések 
elfogadására van szükség, melyek 
lehetővé teszik a mayotte-i helyi hatóságok 
számára az e lehetőségre való felkészülést;

Or. fr
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Módosítás 5
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy a kohéziós politika 
döntő fontosságú eszköz a strukturális 
egyensúlyhiányok és a 
versenyképességbeli aszimmetriák 
kiigazítására az EU-ban, ami feltétlenül 
elengedhetetlen az európai integráció 
jövője szempontjából, és annak lehetővé 
tételéhez, hogy az Európai Unió
megerősödve kerüljön ki a jelenlegi 
válságból;

Or. pt

Módosítás 6
Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Iuliu Winkler

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. kiemeli, hogy a kohéziós politika 
összetett megközelítéssel bír, amely felöleli 
mind a rászoruló társadalmi csoportokat 
támogató, kevésbé fejlett régiók gazdasági 
fejlődését, mind a megnövekedett 
versenyképességet és a fenntartható 
fejlődést az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseivel és a sajátos regionális 
jellemzőkkel összhangban; úgy véli, hogy 
ennek a megközelítésnek a költségvetési 
előirányzatokban is tükröződnie kell;

Or. ro
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Módosítás 7
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet a Parlament azon 
meggyőződésére, hogy míg az 1a. és 1b. 
alfejezetek alatti költségvetési forrásokat 
az Európa 2020 stratégia célkitűzéseivel 
való szakpolitikai összhang 
megteremtésére kell fordítani, a kohéziós 
politika célkitűzései is – nevezetesen a 
regionális egyenlőtlenségek csökkentése –
hasonló jelentőséggel bírnak;

2. emlékeztet a Parlament azon 
meggyőződésére, hogy míg az 1a. és 1b. 
alfejezetek alatti költségvetési forrásokat 
az Európa 2020 stratégia célkitűzéseivel 
való szakpolitikai összhang 
megteremtésére kell fordítani, a kohéziós 
politika célkitűzései is – nevezetesen a 
regionális egyenlőtlenségek csökkentése –
hasonló jelentőséggel bírnak, ezért 
ösztönözniük kell a valós konvergenciát, 
illetve a valódi gazdasági és társadalmi 
kohéziót, ami lehetővé teszi az endogén 
növekedés által nyújtott potenciál teljes 
körű hasznosítását minden egyes 
országban és régióban, jogokat biztosító 
munkahelyek teremtését, a szegénység és 
a társadalmi kirekesztés felszámolását, 
valamint a környezet megóvását;

Or. pt

Módosítás 8
Derek Vaughan

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet a Parlament azon 
meggyőződésére, hogy míg az 1a. és 1b. 
alfejezetek alatti költségvetési forrásokat 
az Európa 2020 stratégia célkitűzéseivel 
való szakpolitikai összhang 
megteremtésére kell fordítani, a kohéziós 
politika célkitűzései is – nevezetesen a 
regionális egyenlőtlenségek csökkentése –
hasonló jelentőséggel bírnak;

2. emlékeztet a Parlament azon 
meggyőződésére, hogy míg az 1a. és 1b. 
alfejezetek alatti költségvetési forrásokat 
az Európa 2020 stratégia célkitűzéseivel 
való szakpolitikai összhang 
megteremtésére kell fordítani, a kohéziós 
politika célkitűzései is – nevezetesen a 
regionális egyenlőtlenségek csökkentése –
hasonló jelentőséggel bírnak; továbbá 
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megjegyzi, hogy miközben az Európa 
2020 stratégia fontos, a régiók igényei és 
célkitűzései változatosak, és ennek 
tükröződnie kell a régiók számára 
rugalmasságot biztosító politikai 
célkitűzésekben ;

Or. en

Módosítás 9
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet a Parlament azon 
meggyőződésére, hogy míg az 1a. és 1b. 
alfejezetek alatti költségvetési forrásokat 
az Európa 2020 stratégia célkitűzéseivel 
való szakpolitikai összhang 
megteremtésére kell fordítani, a kohéziós 
politika célkitűzései is – nevezetesen a 
regionális egyenlőtlenségek csökkentése –
hasonló jelentőséggel bírnak;

2. emlékeztet a Parlament azon 
meggyőződésére, hogy míg az 1a. és 1b. 
alfejezetek alatti költségvetési forrásokat 
az Európa 2020 stratégia célkitűzéseivel 
való szakpolitikai összhang 
megteremtésére kell fordítani, a kohéziós 
politika célkitűzései is – nevezetesen a 
regionális egyenlőtlenségek csökkentése és 
a regionális versenyképesség támogatása 
a globalizálódó világban – hasonló 
jelentőséggel bírnak;

Or. es

Módosítás 10
Alain Cadec

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megismétli a Parlament azon 
szempontját, hogy az átláthatóság és 
elszámoltathatóság sérelme nélkül tovább 
kell egyszerűsíteni a végrehajtás vonatkozó 
szabályait és eljárásait;

4. megismétli a Parlament azon 
szempontját, hogy az átláthatóság és 
elszámoltathatóság sérelme nélkül tovább 
kell egyszerűsíteni a végrehajtás vonatkozó 
szabályait és eljárásait; ezzel 
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összefüggésben tudatában van annak, 
hogy a költségvetési rendelet 
felülvizsgálatának részeként harmonizálni 
kell a megosztott igazgatású 
pénzeszközökre vonatkozó szabályokat, 
mindazonáltal aggódik a Bizottság által 
javasolt új, felesleges adminisztratív 
formaságok miatt;

Or. fr

Módosítás 11
François Alfonsi

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy a kísérleti projektek 
hozzájárulnak az innovációhoz a 
regionális fejlesztésben, és reméli, hogy az 
ilyen projektek végrehajtását célzó 
kapacitás növekedni fog;

Or. fr

Módosítás 12
Derek Vaughan

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza és megismétli a Parlament 
azon álláspontját, hogy megfelelő és 
elegendő forrásokat kell biztosítani a 
kohéziós politikára a szerződésekben 
meghatározott célkitűzéseinek 
megvalósítása érdekében.

5. hangsúlyozza és megismétli a Parlament 
azon álláspontját, hogy megfelelő és 
elegendő forrásokat kell biztosítani a 
kohéziós politikára a szerződésekben 
meghatározott célkitűzéseinek 
megvalósítása érdekében; ezért úgy véli, 
hogy 2012-re a kohéziós politika 
költségvetésének reál értékű növekedésére 
van szükség.
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Or. en

Módosítás 13
Riikka Manner

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza és megismétli a Parlament 
azon álláspontját, hogy megfelelő és 
elegendő forrásokat kell biztosítani a 
kohéziós politikára a szerződésekben 
meghatározott célkitűzéseinek 
megvalósítása érdekében.

5. emlékeztet arra, hogy a kohéziós 
politika olyan eszköz, melyet jelentős 
számú uniós politikai terület 
finanszírozására használnak;
hangsúlyozza és megismétli a Parlament 
azon álláspontját, hogy megfelelő és 
elegendő forrásokat kell biztosítani a 
kohéziós politikára a szerződésekben 
meghatározott célkitűzéseinek 
megvalósítása érdekében.

Or. fi


