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Módosítás 1
László Surján

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az Európa 2020 stratégia 
megvalósításához hosszú távú fejlesztési 
programjai, decentralizált igazgatási 
rendszere és a fenntartható fejlődésre 
vonatkozó közösségi prioritások követése
révén hatékony és eredményes eszközként 
szolgálhat egy erős, szilárd 
finanszírozásban részesülő kohéziós 
politika;

1. az Európa 2020 stratégia 
kulcsfontosságú eszközeként 
hangsúlyozza a kohéziós politika 
létfontosságú szerepét; úgy véli, hogy az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 
megvalósításához hosszú távú fejlesztési 
programjai, költségvetési vetülete és 
decentralizált igazgatási rendszere révén
hatékony és eredményes eszközként 
szolgálhat egy erős, szilárd 
finanszírozásban részesülő kohéziós 
politika; a politikai kihívásokkal 
foglalkozó bizottság jelentésével 
összhangban szorgalmazza, hogy a 
következő többéves pénzügyi keretben 
tartsanak fenn e politika számára a 2013. 
évi forrásokhoz képest legalább 
ugyanolyan szintű finanszírozást;

Or. en

Módosítás 2
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az Európa 2020 stratégia 
megvalósításához hosszú távú fejlesztési 
programjai, decentralizált igazgatási 
rendszere és a fenntartható fejlődésre 
vonatkozó közösségi prioritások követése 
révén hatékony és eredményes eszközként 
szolgálhat egy erős, szilárd 

1. úgy véli, hogy az Európa 2020 stratégia 
megvalósításához hosszú távú fejlesztési 
programjai, decentralizált igazgatási 
rendszere és a fenntartható fejlődésre 
vonatkozó közösségi prioritások követése 
révén hatékony és eredményes eszközként 
szolgálhat egy erős, szilárd 
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finanszírozásban részesülő kohéziós 
politika;

finanszírozásban részesülő kohéziós 
politika, e tekintetben pedig hangsúlyozza 
annak jelentőségét, hogy a régiókat 
bevonják az Európa 2020 stratégia 
céljainak elérésébe;

Or. en

Módosítás 3
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az Európa 2020 stratégia 
megvalósításához hosszú távú fejlesztési 
programjai, decentralizált igazgatási 
rendszere és a fenntartható fejlődésre 
vonatkozó közösségi prioritások követése 
révén hatékony és eredményes eszközként 
szolgálhat egy erős, szilárd 
finanszírozásban részesülő kohéziós 
politika;

1. úgy véli, hogy az Európa 2020 stratégia 
megvalósításához és a jövőbeli gazdasági 
és pénzügyi válságok megakadályozása 
érdekében hosszú távú fejlesztési 
programjai, decentralizált igazgatási 
rendszere és a fenntartható fejlődésre 
vonatkozó közösségi prioritások követése 
révén hatékony és eredményes eszközként 
szolgálhat egy erős, szilárd 
finanszírozásban részesülő kohéziós 
politika;

Or. ro

Módosítás 4
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. rámutat, hogy a kohéziós politika 
annak széles körű elfogadottságán, 
következetes megközelítésein és szilárd 
finanszírozásán alapul;

Or. es
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Módosítás 5
Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. üdvözli a Bizottság által az éves
növekedési jelentésről szóló 
közleményében1 kifejtett véleményt, 
miszerint a környezeti szempontból káros 
támogatásokat meg kell szüntetni;
__________________
1 COM(2011) 11 végleges

Or. en

Módosítás 6
László Surján

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
regionális politika az integrált 
megközelítés tekintetében szilárd 
módszertannal rendelkezik, és jól 
kidolgozott irányítási rendszert kínál a 
helyi beruházások mobilizálására, amit a 
gazdaságpolitikai koordináció megfelelő 
módon támogathatna;

2. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
többszintű kormányzási megközelítés 
miatt a regionális politika a helyi szereplők 
integrálása tekintetében szilárd 
módszertannal rendelkezik, így pedig jól 
kidolgozott irányítási rendszert kínál a 
helyi beruházások mobilizálására;
megállapítja, hogy ez a gazdaságpolitikai 
koordinációt, valamint az uniós és a 
tagállami költségvetések közötti nagyobb
fokú szinergiát megfelelő módon 
támogathatná;

Or. en
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Módosítás 7
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
regionális politika az integrált 
megközelítés tekintetében szilárd 
módszertannal rendelkezik, és jól 
kidolgozott irányítási rendszert kínál a 
helyi beruházások mobilizálására, amit a 
gazdaságpolitikai koordináció megfelelő 
módon támogathatna;

2. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
regionális politika az integrált 
megközelítés tekintetében szilárd 
módszertannal rendelkezik, és jól 
kidolgozott irányítási rendszert kínál a 
helyi beruházások mobilizálására és az új 
kezdeményezések ösztönzésére, amit a 
gazdaságpolitikai koordináció megfelelő 
módon támogathatna;

Or. en

Módosítás 8
Peter Simon, Michael Theurer

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
regionális politika az integrált 
megközelítés tekintetében szilárd 
módszertannal rendelkezik, és jól 
kidolgozott irányítási rendszert kínál a 
helyi beruházások mobilizálására, amit a 
gazdaságpolitikai koordináció megfelelő 
módon támogathatna;

2. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
regionális politika az integrált 
megközelítés tekintetében szilárd 
módszertannal rendelkezik, és jól 
kidolgozott irányítási rendszert kínál a 
helyi beruházások mobilizálására, amit a 
gazdaságpolitikai koordináció megfelelő 
módon támogathatna; ennélfogva 
felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
terjesszen elő konkrét ajánlásokat arra 
vonatkozóan, hogy az operatív programok 
keretében miként lehetne e célból 
felhasználni a strukturális alapokat;

Or. de
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Módosítás 9
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
regionális politika az integrált 
megközelítés tekintetében szilárd 
módszertannal rendelkezik, és jól 
kidolgozott irányítási rendszert kínál a 
helyi beruházások mobilizálására, amit a 
gazdaságpolitikai koordináció megfelelő 
módon támogathatna;

2. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
regionális politika az integrált 
megközelítés tekintetében szilárd 
módszertannal rendelkezik, és jól 
kidolgozott irányítási rendszert kínál a 
helyi beruházások mobilizálására, ami a 
gazdaságpolitikák hatékonyságát
megfelelő módon támogathatná;

Or. el

Módosítás 10
Alain Cadec

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
regionális politika az integrált 
megközelítés tekintetében szilárd 
módszertannal rendelkezik, és jól 
kidolgozott irányítási rendszert kínál a 
helyi beruházások mobilizálására, amit a 
gazdaságpolitikai koordináció megfelelő 
módon támogathatna;

2. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
regionális politika az integrált 
megközelítés tekintetében szilárd 
módszertannal rendelkezik, és megbízható
irányítási rendszert kínál a helyi 
beruházások mobilizálására, amit a 
gazdaságpolitikai koordináció megfelelő 
módon támogathatna;

Or. fr

Módosítás 11
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. alapvető fontosságúnak tartja, hogy a 
kohéziós politika szerepet játsszon a 
strukturális egyensúlytalanságok és a 
belső versenyképességbeli különbségek 
csökkentéséhez kapcsolódó kihívások 
leküzdésében, és hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy a politikákat a régiók 
sajátos körülményeihez kell igazítani 
annak érdekében, hogy maximalizálják
azok potenciálját és csökkentsék 
hiányosságaikat;

Or. pt

Módosítás 12
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sajnálja, hogy a nemzeti célkitűzések 
nem eléggé nagyratörők, és túlságosan a 
rövid távú eredményekre összpontosítanak, 
valamint hogy az EU a legtöbb területen 
még messze áll az Európai Tanács által 
megállapított kiemelt uniós célkitűzések 
megvalósításától;

3. emlékeztet arra, hogy a legtöbb 
területen az Európai Tanács által 
megállapított célkitűzések messze 
elmaradnak a megvalósítástól; ennélfogva 
sajnálja, hogy a nemzeti célkitűzések nem 
eléggé nagyra törők, és túlságosan a rövid 
távú eredmények elérésére
összpontosítanak, ezzel összefüggésben 
pedig sajnálja, hogy az EU nem játszik 
megfelelő szerepet a hosszú távú 
növekedést biztosító strukturális 
célkitűzések előmozdításában;

Or. es

Módosítás 13
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. sajnálja, hogy a nemzeti célkitűzések 
nem eléggé nagyratörők, és túlságosan a 
rövid távú eredményekre 
összpontosítanak, valamint hogy az EU a 
legtöbb területen még messze áll az 
Európai Tanács által megállapított kiemelt 
uniós célkitűzések megvalósításától;

3. felszólítja a tagállamokat, hogy
tűzzenek ki nagyra törőbb nemzeti 
célkitűzéseket, és tulajdonítsanak kisebb 
jelentőséget a rövid távú eredményeknek,
mivel az EU a legtöbb területen még 
messze áll az Európai Tanács által 
megállapított kiemelt uniós célkitűzések 
megvalósításától; sajnálja, hogy a 
tagállamok eltérő módszereket 
alkalmaznak a nemzeti célok 
meghatározására, és felszólítja a 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg 
iránymutatások kidolgozásának 
lehetőségét a szóban forgó területen;

Or. lt

Módosítás 14
László Surján

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sajnálja, hogy a nemzeti célkitűzések 
nem eléggé nagyratörők, és túlságosan a 
rövid távú eredményekre összpontosítanak, 
valamint hogy az EU a legtöbb területen 
még messze áll az Európai Tanács által 
megállapított kiemelt uniós célkitűzések 
megvalósításától;

3. sajnálja, hogy a nemzeti célkitűzések 
nem eléggé nagyra törők, és túlságosan a 
rövid távú eredményekre összpontosítanak, 
valamint hogy az EU a legtöbb területen 
még messze áll az Európai Tanács által 
megállapított kiemelt uniós célkitűzések 
megvalósításától; kéri, hogy a kohéziós 
politikai prioritásokat vonják be az éves 
költségvetési iránymutatásokra vonatkozó 
strukturált és korai vitába, a mélyreható 
előzetes hatásvizsgálatokba, valamint az 
eredményalapú politikai tervezésbe és a 
projektek kialakításába;

Or. en
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Módosítás 15
Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sajnálja, hogy a nemzeti célkitűzések 
nem eléggé nagyratörők, és túlságosan a 
rövid távú eredményekre összpontosítanak, 
valamint hogy az EU a legtöbb területen 
még messze áll az Európai Tanács által 
megállapított kiemelt uniós célkitűzések 
megvalósításától;

3. sajnálja, hogy a nemzeti célkitűzések 
nem eléggé nagyra törők, és túlságosan a 
rövid távú eredményekre összpontosítanak, 
valamint hogy az EU a legtöbb területen 
még messze áll az Európai Tanács által 
megállapított kiemelt uniós célkitűzések 
megvalósításától; rámutat, hogy további 
erőfeszítésekre van szükség a 
foglalkoztatás, a kutatás és fejlesztés, az 
energiahatékonyság, a felsőfokú oktatás 
és a szegénység területén kialakított célok 
eléréséhez;

Or. en

Módosítás 16
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sajnálja, hogy a nemzeti célkitűzések 
nem eléggé nagyratörők, és túlságosan a 
rövid távú eredményekre összpontosítanak, 
valamint hogy az EU a legtöbb területen 
még messze áll az Európai Tanács által 
megállapított kiemelt uniós célkitűzések 
megvalósításától;

3. sajnálja, hogy a nemzeti célkitűzések 
nem eléggé nagyra törők, és túlságosan a 
rövid távú eredményekre összpontosítanak, 
valamint hogy az uniós tagállamok a 
legtöbb területen még messze állnak az 
Európai Tanács által megállapított kiemelt 
uniós célkitűzések megvalósításától;

Or. el

Módosítás 17
Alain Cadec
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Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy sok tagállam 
esetében fontos, hogy a makrogazdasági 
egyensúlytalanságok kiigazítása
érdekében javítsák versenyképességüket;

Or. fr

Módosítás 18
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. emlékeztet a regionális politika 
nemzeti programok kidolgozásában 
játszott fontos szerepére az európai 
szemeszter keretében, nevezetesen a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
megerősítésére irányuló célok és 
intézkedések meghatározása révén;

Or. el

Módosítás 19
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. ezért a strukturális politika kialakítása 
terén határozottan kiáll a regionális (nem 
csak a nemzeti) képességek és érdekelt 
felek megerősítése mellett;

4. ezért úgy véli, hogy a kohéziónak
egyúttal a regionális (nem csak a nemzeti) 
képességek és érdekelt felek
megerősítésére kell irányulnia; úgy véli, 
hogy a regionális képességek és a nemzeti 
képességek együttes megerősítése nyomán 
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a kohéziós politika ismét a kellő
szinergiák eléréséhez szükséges eszközzé 
válik;

Or. es

Módosítás 20
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza a kohéziós politika által 
az európai fejlesztési célkitűzések 
végrehajtásában és a költségvetési 
fegyelem biztosításában játszott szerepet; 
ezzel összefüggésben támogatja a 
többszintű döntéshozatali folyamatot, 
valamint a költségvetési fegyelem 
tekintetében a többszintű felelősséget;

Or. el

Módosítás 21
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat arra, hogy a stratégia
erőteljesebb területi dimenziója az európai 
régiók sajátosságainak és eltérő fejlettségi 
szintjének figyelembevételével, valamint a 
regionális és helyi hatóságoknak és 
partnereknek az adott programok 
tervezésébe és végrehajtásába való 
közvetlen bevonásával a stratégiai célok 
tekintetében minden szinten mélyebb
felelősségtudatot fog eredményezni, 
valamint helyi szinten biztosítani fogja a 

5. rámutat arra, hogy az Európa 2020
stratégiának erőteljesebb területi 
dimenzióval kell rendelkeznie; 
következésképpen úgy véli, hogy az 
európai régiók sajátosságainak és eltérő 
fejlettségi szintjének figyelembevételével, 
valamint a regionális és helyi hatóságoknak 
és partnereknek az adott programok 
tervezésébe és végrehajtásába való 
közvetlen bevonásával a stratégiai célok 
tekintetében minden szinten mélyebb 
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célkitűzések és a teljesítmények jobb 
megismerését;

felelősségtudatot fog eredményezni, 
valamint helyi szinten biztosítani fogja a 
célkitűzések és a teljesítmények jobb 
megismerését;

Or. es

Módosítás 22
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat arra, hogy a stratégia 
erőteljesebb területi dimenziója az európai 
régiók sajátosságainak és eltérő fejlettségi 
szintjének figyelembevételével, valamint a 
regionális és helyi hatóságoknak és 
partnereknek az adott programok 
tervezésébe és végrehajtásába való 
közvetlen bevonásával a stratégiai célok 
tekintetében minden szinten mélyebb 
felelősségtudatot fog eredményezni, 
valamint helyi szinten biztosítani fogja a 
célkitűzések és a teljesítmények jobb 
megismerését;

5. rámutat arra, hogy az Európa 2020
stratégia erőteljesebb területi dimenziója az 
európai régiók sajátosságainak és eltérő 
fejlettségi szintjének figyelembevételével, 
valamint a regionális és helyi hatóságoknak 
és partnereknek az adott programok 
tervezésébe és végrehajtásába való 
közvetlen bevonásával a stratégiai célok 
tekintetében minden szinten mélyebb 
felelősségtudatot fog eredményezni, 
valamint helyi szinten biztosítani fogja a
helyi és regionális hatóságoknak a 
nemzeti politikák eredményességéhez való 
hozzájárulását;

Or. el

Módosítás 23
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a tagállamokat, hogy a nemzeti 
parlamenteket, a szociális partnereket, a
regionális és a helyi hatóságokat, valamint 
a civil társadalmat jobban vonják be a 

6. felhívja a tagállamokat és régióikat, 
hogy a nemzeti és regionális
parlamenteket, a szociális partnereket, az 
állami hatóságokat, valamint a civil 
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nemzeti reformprogramok kialakításába, és 
rendszeresen konzultáljanak velük;

társadalmat jobban vonják be a nemzeti 
reformprogramok kialakításába, és 
rendszeresen konzultáljanak velük; e 
tekintetben hangsúlyozza a régiók közötti 
koordinációra szolgáló platformként a 
Régiók Bizottságának időben történő 
bevonását annak érdekében, hogy a 
régiókat beszámoltassák az európai 
szemeszterben vállalt regionális és helyi 
szintű részvétel aktuális állásáról;

Or. en

Módosítás 24
Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a tagállamokat, hogy a nemzeti 
parlamenteket, a szociális partnereket, a 
regionális és a helyi hatóságokat, valamint 
a civil társadalmat jobban vonják be a 
nemzeti reformprogramok kialakításába, és 
rendszeresen konzultáljanak velük;

6. felhívja a tagállamokat, hogy a nemzeti 
parlamenteket, a szociális partnereket, a 
regionális és a helyi hatóságokat, valamint 
a civil társadalmat jobban vonják be a 
nemzeti reformprogramok kialakításába, és 
rendszeresen konzultáljanak velük, illetve 
kezeljék a jelenleg zajló változások 
társadalmi hatását;

Or. en

Módosítás 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a tagállamokat, hogy a nemzeti 
parlamenteket, a szociális partnereket, a 
regionális és a helyi hatóságokat, valamint 
a civil társadalmat jobban vonják be a 

6. felhívja a tagállamokat, hogy a nemzeti 
parlamenteket, a szociális partnereket, a 
regionális és a helyi hatóságokat, valamint 
a civil társadalmat jobban vonják be a 
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nemzeti reformprogramok kialakításába, 
és rendszeresen konzultáljanak velük;

nemzeti reform-, fejlesztési és kohéziós 
programok kialakításába, és rendszeresen 
konzultáljanak velük;

Or. el

Módosítás 26
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. megállapítja, hogy a jelenlegi európai 
szemeszter keretében a régiók és a helyi
hatóságok eddig alig vettek részt a nemzeti 
programok kialakításában; felszólít arra, 
hogy kifejezetten határozzák meg minden 
egyes tagállam esetében, hogy azt minként
kívánják bevonni az elkövetkező évben;

Or. nl

Módosítás 27
Peter Simon, Michael Theurer

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. emlékeztet arra, hogy az Európai 
Parlament alapvető szerepet játszik az 
európai szemeszter teljes körű 
demokratikus legitimációjának 
kialakításában; ezért felszólítja az 
Európai Bizottságot, hogy abba teljes 
mértékben vonja be a Parlamentet és 
annak illetékes bizottságait;

Or. de
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Módosítás 28
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy a Régiók 
Bizottsága fontos szerepet játszhatna az 
európai szemeszter értékelésében és 
megerősítésében, különösen a Lisszaboni 
Szerződésben a részére biztosított fokozott 
intézményi szerep fényében;

Or. el


