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Módosítás 1
Jean-Paul Besset

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a kutatási és 
innovációs programok jövőbeli regionális 
politikai „közös stratégiai kerete” és a 
jövőbeli „közös stratégia” szorosabb 
összehangolására van szükség; felszólítja a 
Bizottságot annak bemutatására, hogy 
erre konkrétan hogyan kerül majd sor;

1. hangsúlyozza, hogy a kutatási és 
innovációs programok jövőbeli regionális 
politikai „közös stratégiai kerete” és a 
jövőbeli „közös stratégia” szorosabb 
összehangolására van szükség; felszólítja a 
Bizottságot a kiegészítő jelleg 
biztosítására;

Or. en

Módosítás 2
Riikka Manner

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a kutatási és 
innovációs programok jövőbeli regionális 
politikai „közös stratégiai kerete” és a 
jövőbeli „közös stratégia” szorosabb 
összehangolására van szükség; felszólítja a 
Bizottságot annak bemutatására, hogy erre 
konkrétan hogyan kerül majd sor;

1. hangsúlyozza, hogy a kutatási és 
innovációs programok jövőbeli regionális 
politikai „közös stratégiai kerete” és a 
jövőbeli „közös stratégia” szorosabb
összehangolására van szükség az európai 
innovációs körforgás megerősítése 
érdekében; felszólítja a Bizottságot annak 
bemutatására, hogy erre konkrétan hogyan 
kerül majd sor; felkéri a tagállamokat, 
hogy a programok egymást kiegészítő 
jellegének biztosítása érdekében kísérjék 
figyelemmel az említett politikák
megvalósulását nemzeti és regionális 
szinten, különösen amikor a különböző 
uniós pénzeszközökért eltérő nemzeti 
minisztériumok és hatóságok tartoznak 
felelősséggel;

Or. en
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Módosítás 3
María Irigoyen Pérez

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a kutatási és 
innovációs programok jövőbeli regionális 
politikai „közös stratégiai kerete” és a 
jövőbeli „közös stratégia” szorosabb 
összehangolására van szükség; felszólítja a 
Bizottságot annak bemutatására, hogy erre 
konkrétan hogyan kerül majd sor;

1. hangsúlyozza, hogy a kutatási és 
innovációs programok jövőbeli regionális 
politikai „közös stratégiai kerete” és a 
jövőbeli „közös stratégia” szorosabb 
összehangolására van szükség, megismétli, 
hogy ennek az összehangolt 
tevékenységnek törekednie kell a 
regionális és a helyi hatóságoknak az 
említett szakpolitikák kidolgozásába és 
megvalósításába való fokozottabb 
bevonására, valamint a prioritások egyes 
régiók sajátos igényeinek való jobb 
megfeleltetésére; felszólítja a Bizottságot 
annak bemutatására, hogy erre konkrétan 
hogyan kerül majd sor;

Or. es

Módosítás 4
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a kutatási és 
innovációs programok jövőbeli regionális 
politikai „közös stratégiai kerete” és a 
jövőbeli „közös stratégia” szorosabb 
összehangolására van szükség; felszólítja a 
Bizottságot annak bemutatására, hogy erre 
konkrétan hogyan kerül majd sor;

1. hangsúlyozza a kohéziós politika 
fontosságát a kutatás és innováció
régiókban történő fejlesztésében; úgy véli, 
hogy a kutatási és innovációs programok 
jövőbeli regionális politikai „közös 
stratégiai kerete” és a jövőbeli „közös 
stratégia” szorosabb összehangolására van 
szükség; felszólítja a Bizottságot annak 
bemutatására, hogy erre konkrétan hogyan 
kerül majd sor;
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Or. lt

Módosítás 5
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a kutatási és 
innovációs programok jövőbeli regionális 
politikai „közös stratégiai kerete” és a 
jövőbeli „közös stratégia” szorosabb 
összehangolására van szükség; felszólítja a 
Bizottságot annak bemutatására, hogy erre 
konkrétan hogyan kerül majd sor;

1. hangsúlyozza, hogy a kutatási és 
innovációs programok jövőbeli regionális 
politikai „közös stratégiai kerete” és a 
jövőbeli „közös stratégia” szorosabb 
összehangolására van szükség, az EU 2020 
stratégiában és az „Innovatív Unió”
kiemelt kezdeményezésben 
megfogalmazott alapelveknek és 
célkitűzéseknek megfelelően; felszólítja a 
Bizottságot annak bemutatására, hogy erre 
konkrétan hogyan kerül majd sor;

Or. pt

Módosítás 6
Alain Cadec

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a kutatási és 
innovációs programok jövőbeli regionális 
politikai „közös stratégiai kerete” és a 
jövőbeli „közös stratégia” szorosabb 
összehangolására van szükség; felszólítja a 
Bizottságot annak bemutatására, hogy erre 
konkrétan hogyan kerül majd sor;

1. hangsúlyozza, hogy a kutatási és 
innovációs programok jövőbeli regionális 
politikai „közös stratégiai kerete” és a 
jövőbeli „közös stratégia” szorosabb 
összehangolására, továbbá szinergiákra 
van szükség; felszólítja a Bizottságot annak 
bemutatására, hogy erre konkrétan hogyan 
kerül majd sor;

Or. fr
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Módosítás 7
Hermann Winkler

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy az utóbbi 
évtizedekben méltán megnövekedett az 
regionális kutatási, innovációs és 
vállalkozásfejlesztési támogatások 
jelentősége; megjegyzi, hogy a jelenlegi 
programozási időszakban a strukturális 
alapok teljes összegének mintegy 25 %-át 
fordítják ilyen jellegű támogatásra; 
továbbá úgy véli, hogy az EU 2020 
célkitűzéseire figyelemmel mindenképpen 
fenn kell tartani ezt az arányt, mivel e 
tekintetben az erős, jól finanszírozott
regionális politika már most is 
alapkövetelmény; arra az álláspontra 
helyezkedik továbbá, hogy mindent meg 
kell tenni a források régiókba való 
áramlásának hatékonyabbá tétele 
érdekében;

Or. de

Módosítás 8
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. e tekintetben emlékeztet arra, hogy a 
regionális politikák képesek olyan 
szinergiákat teremteni, amelyek 
szavatolják az általános kutatási politikák 
sikerét;

Or. es
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Módosítás 9
Hermann Winkler

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. rámutat, hogy a pénzügyi forrásszűke 
idején a kritikus tömeg elérése érdekében 
kulcsfontosságú a régiókban a források 
megfontoltan kiválasztott prioritásokhoz 
való hozzárendelése;

Or. de

Módosítás 10
Riikka Manner

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy a kohéziós politika Európa 
2020 stratégia felé mutató jövőbeli 
irányultságára való tekintettel a régiók 
számára kötelező jelleggel legyen kiemelt 
cél az „innováció”, aminek tükröződnie 
kell a finanszírozásban is;

2. kéri, hogy a kohéziós politika Európa 
2020 stratégia felé mutató jövőbeli 
irányultságára való tekintettel a 
kedvezményezett régiók számára kötelező 
jelleggel legyen kiemelt cél az 
„innováció”, aminek tükröződnie kell a 
finanszírozásban is; mindazonáltal, 
emlékeztet arra, hogy a kutatásra, 
fejlesztésre és innovációra fordított 
ráfordítások megnövelésére vonatkozó
célkitűzések meghatározása önmagában –
a társadalmak átfogó strukturális 
fejlődése nélkül – nem fog eredményre
vezetni;

Or. en

Módosítás 11
Vasilica Viorica Dăncilă
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy a kohéziós politika Európa 
2020 stratégia felé mutató jövőbeli 
irányultságára való tekintettel a régiók 
számára kötelező jelleggel legyen kiemelt 
cél az „innováció”, aminek tükröződnie 
kell a finanszírozásban is;

2. emlékeztet arra, hogy a kutatás és az 
innováció kulcsfontosságú hajtóerőt 
jelentenek, ha Európa reagálni szeretne 
az előtte álló kihívásokra, és a 
globalizáció közepette meg akarja tartani 
és erősíteni versenyhelyzetét; kéri, hogy a 
kohéziós politika Európa 2020 stratégia 
felé mutató jövőbeli irányultságára való 
tekintettel a régiók számára kötelező 
jelleggel legyen kiemelt cél az 
„innováció”, aminek tükröződnie kell a 
finanszírozásban is; 

Or. ro

Módosítás 12
Iosif Matula

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy a kohéziós politika Európa 
2020 stratégia felé mutató jövőbeli 
irányultságára való tekintettel a régiók 
számára kötelező jelleggel legyen kiemelt 
cél az „innováció”, aminek tükröződnie 
kell a finanszírozásban is;

2. kéri, hogy a kohéziós politika Európa 
2020 stratégia felé mutató jövőbeli 
irányultságára való tekintettel a régiók 
számára kötelező jelleggel legyen kiemelt 
cél az „innováció”, aminek tükröződnie 
kell a finanszírozásban is; hangsúlyozza, 
hogy az Európai Unió, a tagállamok és a 
régiók előtt álló legnagyobb kihívás a 
kutatásra és innovációra fordított 
különböző finanszírozási eszközök közötti 
szinergiák megteremtése a köz- és a 
magánszférában egyaránt, az Európa 
2020 stratégia célkitűzéseinek teljesülése 
céljából, a polgárok közreműködésével 
megvalósuló köz- és magánszféra közötti 
partnerségeken alapuló társadalmi 
megújulás támogatása érdekében;
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Or. ro

Módosítás 13
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy a kohéziós politika Európa 
2020 stratégia felé mutató jövőbeli 
irányultságára való tekintettel a régiók 
számára kötelező jelleggel legyen kiemelt 
cél az „innováció”, aminek tükröződnie 
kell a finanszírozásban is;

2. kéri, hogy a kohéziós politika Európa 
2020 stratégia felé mutató jövőbeli 
irányultságára való tekintettel a régiók 
számára kötelező jelleggel legyen kiemelt 
cél az „innováció”, aminek tükröződnie 
kell a finanszírozásban is, úgy véli, ily 
módon lehet megvalósítani az Európa 
2020 stratégia széles körűen támogatott, a 
kutatáson és az innováción, a társadalmi 
és gazdasági virágzás, valamint a 
fenntartható fejlődés mozgatórugóin 
alapuló, intelligens, fenntartható és 
befogadó növekedésre vonatkozó 
célkitűzéseit;

Or. lt

Módosítás 14
Jean-Paul Besset

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy a kohéziós politika Európa 
2020 stratégia felé mutató jövőbeli 
irányultságára való tekintettel a régiók 
számára kötelező jelleggel legyen kiemelt 
cél az „innováció”, aminek tükröződnie 
kell a finanszírozásban is;

2. kéri, hogy a kohéziós politika Európa 
2020 stratégia felé mutató jövőbeli 
irányultságára való tekintettel a régiók 
számára kötelező jelleggel legyen kiemelt 
cél, többek között, az „innováció”, aminek 
tükröződnie kell a finanszírozásban is;

Or. en
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Módosítás 15
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy a kohéziós politika Európa 
2020 stratégia felé mutató jövőbeli 
irányultságára való tekintettel a régiók 
számára kötelező jelleggel legyen kiemelt 
cél az „innováció”, aminek tükröződnie 
kell a finanszírozásban is;

2. kéri, hogy a kohéziós politika Európa 
2020 stratégia felé mutató jövőbeli 
irányultságára való tekintettel a régiók 
számára kötelező jelleggel legyen kiemelt 
cél az „innováció”, aminek minden szinten
tükröződnie kell a finanszírozásban is;

Or. ro

Módosítás 16
Hermann Winkler

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felszólítja a Bizottságot, hogy másik 
lehetőségként tegyen javaslatot a 
Strukturális Alap támogatásainak az 
innováció terén való felhasználását 
szorgalmazó további ösztönzőkre;

Or. de

Módosítás 17
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy a régióknak az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet és az 
„élő laboratóriumok” kísérleti terepeként 
kellene szolgálniuk, továbbá hogy
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következésképpen a helyi és regionális 
hatóságoknak többet kellene fordítaniuk a 
regionális fejlesztésre, valamint aktív 
szerepet kellene vállalniuk a kutatásra, 
fejlesztésre és újításra vonatkozó 
közösségi politika megvalósításában;

Or. lt

Módosítás 18
Hermann Winkler

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a régiókat, hogy a „specializált, 
a helyi körülményekre szabott” koncepció 
értelmében testreszabott innovációs 
stratégiákat dolgozzanak ki; hangsúlyozza, 
hogy a területi együttműködést javítani 
kell a régiók egymást kiegészítő jellegének 
erősítésére;

3. felhívja a régiókat, hogy a „specializált, 
a helyi körülményekre szabott” koncepció 
értelmében testreszabott innovációs 
stratégiákat dolgozzanak ki; továbbá – az 
említett stratégiák részeként – pontosítsák, 
hogy a strukturális alapok által nyújtott 
támogatás és a jövőbeli kutatási és 
innovációs programok közötti potenciális
szinergiákat miként lehet a régiók javára
fordítani;

Or. de

Módosítás 19
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a régiókat, hogy a „specializált, 
a helyi körülményekre szabott” koncepció 
értelmében testreszabott innovációs 
stratégiákat dolgozzanak ki; hangsúlyozza, 
hogy a területi együttműködést javítani kell 

3. felhívja a régiókat, hogy a „specializált, 
a helyi körülményekre szabott” koncepció 
értelmében testreszabott innovációs 
stratégiákat dolgozzanak ki, amelyek 
minden szereplőt bevonnak és 
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a régiók egymást kiegészítő jellegének 
erősítésére;

hozzájárulnak a regionális kiválósági 
központok létrehozásához; hangsúlyozza, 
hogy a területi együttműködést javítani kell 
a régiók egymást kiegészítő jellegének 
erősítésére, a nemzetközi szintű 
versenyképesség erősítése érdekében;

Or. pt

Módosítás 20
María Irigoyen Pérez

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a régiókat, hogy a „specializált, 
a helyi körülményekre szabott” koncepció 
értelmében testreszabott innovációs 
stratégiákat dolgozzanak ki; hangsúlyozza, 
hogy a területi együttműködést javítani kell 
a régiók egymást kiegészítő jellegének 
erősítésére;

3. felhívja a régiókat, hogy a „specializált, 
a helyi körülményekre szabott” koncepció 
értelmében testreszabott innovációs 
stratégiákat dolgozzanak ki; felkéri ezért a 
Bizottságot, hogy e cél érdekében fokozza 
az uniós kutatási programok és 
támogatások, valamint a kohéziós alapok 
közötti koordinációt; hangsúlyozza, hogy a 
területi együttműködést javítani kell a 
régiók egymást kiegészítő jellegének 
erősítésére;

Or. es

Módosítás 21
Jean-Paul Besset

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a régiókat, hogy a „specializált, 
a helyi körülményekre szabott” koncepció 
értelmében testreszabott innovációs 
stratégiákat dolgozzanak ki; hangsúlyozza, 
hogy a területi együttműködést javítani kell 

3. felhívja a régiókat, hogy a „specializált, 
a helyi körülményekre szabott” koncepció 
értelmében testreszabott, a regionális 
kompetenciákon és eszközökön alapuló 
innovációs stratégiákat dolgozzanak ki; 
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a régiók egymást kiegészítő jellegének 
erősítésére;

hangsúlyozza, hogy a területi 
együttműködést javítani kell a régiók 
egymást kiegészítő jellegének erősítésére;

Or. en

Módosítás 22
Iosif Matula

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a régiókat, hogy a „specializált, 
a helyi körülményekre szabott” koncepció 
értelmében testreszabott innovációs 
stratégiákat dolgozzanak ki; hangsúlyozza, 
hogy a területi együttműködést javítani kell 
a régiók egymást kiegészítő jellegének 
erősítésére;

3. felhívja a régiókat, hogy a „specializált, 
a helyi körülményekre szabott” koncepció 
értelmében testreszabott innovációs 
stratégiákat dolgozzanak ki; hangsúlyozza, 
hogy a területi együttműködést javítani kell 
a régiók egymást kiegészítő jellegének 
erősítésére; helyi szinten alulról felfelé 
építkező innovációt javasol; hangsúlyozza, 
hogy a megvalósítható fejlesztési
megoldások feltárása érdekében a helyi és 
regionális hatóságok, valamint a 
kutatóközpontok között partnerségeket 
kell létrehozni; úgy véli, hogy a helyi 
hatóságokat bátorítani kellene az 
innovációra, „A tudás régiói", az „Élő 
laboratóriumok” és az „intelligens 
városok” kezdeményezéshez hasonló 
kezdeményezések révén;

Or. ro

Módosítás 23
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a régiókat, hogy a „specializált, 3. felhívja a régiókat, hogy a „specializált, 
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a helyi körülményekre szabott” koncepció 
értelmében testreszabott innovációs 
stratégiákat dolgozzanak ki; hangsúlyozza, 
hogy a területi együttműködést javítani kell 
a régiók egymást kiegészítő jellegének 
erősítésére;

a helyi körülményekre szabott” koncepció 
értelmében testreszabott innovációs 
stratégiákat dolgozzanak ki; hangsúlyozza, 
hogy a területi együttműködést javítani kell 
a régiók egymást kiegészítő jellegének 
erősítésére; úgy véli, szorosabbra kell 
fűzni a kapcsolatot a kutatás és az 
innováció között, továbbá az Európai 
Uniónak szakítania kell a hagyományos 
„skatulyaszemlélettel”, és a kihívásokra és 
az elérendő célokra jobban összpontosítva 
a kutatás és az innováció finanszírozását 
szigorúbban kell hozzáigazítanunk 
szakpolitikai céljainkhoz, és hogy 
ugyanilyen fontos az eszközrendszer és a 
szabályok egyszerűsítése, a szükséges 
mértékű rugalmasság biztosításával 
egyidejűleg;

Or. lt

Módosítás 24
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a régiókat, hogy a „specializált, 
a helyi körülményekre szabott” koncepció 
értelmében testreszabott innovációs 
stratégiákat dolgozzanak ki; hangsúlyozza, 
hogy a területi együttműködést javítani kell 
a régiók egymást kiegészítő jellegének 
erősítésére;

3. felhívja a régiókat, hogy a „specializált, 
a helyi körülményekre szabott” koncepció 
értelmében testreszabott innovációs 
stratégiákat dolgozzanak ki; hangsúlyozza, 
hogy a területi együttműködést javítani kell 
a régiók egymást kiegészítő jellegének 
erősítésére; felszólítja a tagállamokat a 
régiók említett tevékenységeinek 
támogatására, valamint az e stratégiák 
megvalósításához szükséges keretrendszer
létrehozására;

Or. ro
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Módosítás 25
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a régiókat, hogy a „specializált, 
a helyi körülményekre szabott” koncepció 
értelmében testreszabott innovációs 
stratégiákat dolgozzanak ki; hangsúlyozza, 
hogy a területi együttműködést javítani kell 
a régiók egymást kiegészítő jellegének 
erősítésére;

3. felhívja a régiókat, hogy a „specializált, 
a helyi körülményekre szabott” koncepció 
értelmében testreszabott innovációs 
stratégiákat dolgozzanak ki; hangsúlyozza, 
hogy a területi együttműködést javítani kell 
a régiók egymást kiegészítő jellegének 
erősítésére, e tekintetben a helyi, 
regionális, nemzeti és uniós hatóságok 
közötti jobb összehangolásra és 
együttműködésre szólít fel;

Or. en

Módosítás 26
Francesco De Angelis

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a régiókat, hogy a „specializált, 
a helyi körülményekre szabott” koncepció 
értelmében testreszabott innovációs 
stratégiákat dolgozzanak ki; hangsúlyozza, 
hogy a területi együttműködést javítani kell 
a régiók egymást kiegészítő jellegének 
erősítésére;

3. felhívja a régiókat, hogy a „specializált, 
a helyi körülményekre szabott” koncepció 
értelmében testreszabott innovációs 
stratégiákat dolgozzanak ki; hangsúlyozza, 
hogy a területi együttműködést javítani kell
– a környezeti fenntarthatósági
kritériumok összefüggésben – a régiók 
egymást kiegészítő jellegének erősítésére;

Or. IT

Módosítás 27
Hermann Winkler
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Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. javasolja ugyanakkor, hogy a régiók 
mindenekelőtt elfogulatlanul mérjék fel 
erős és gyenge pontjaikat, és tűzzenek ki 
reális célokat egyfelől jelenlegi 
erősségeiknek – komparatív előnyeik – az 
erős, versenyképes nemzetközi klaszterek 
létrehozása érdekében történő fejlesztése, 
másfelől pedig a többi régióhoz való 
felzárkózás vonatkozásában, erősítve 
ezáltal a regionális gazdaságot;

Or. de

Módosítás 28
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. a közös programozás és az Interreg 
III. B. alá tartozó intézkedések 
tekintetében erőteljesebb kormányközi 
részvételére szólít fel, ami Európa-szerte 
megerősíti az együttműködést a kutatás, a 
fejlesztés és az innováció terén, az új 
tagállamoknak az összes uniós kutatási 
programban való részvételének ösztönzése 
és fokozottabb bevonása érdekében;

Or. en

Módosítás 29
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3а. úgy véli, hogy a kutatási és innovációs 
programok jelentősen hozzájárulnak a 
kohéziós politikához; hangsúlyozza
továbbá, hogy e téren tovább kellene 
fejleszteni a határokon átnyúló 
együttműködés lehetőségeit; kiemeli, hogy 
a makroregionális együttműködés hasznos 
eszközt nyújt a közös regionális 
problémák együttes tudományos, 
technológiai és innovatív megoldásainak 
megtalálásához;

Or. bg

Módosítás 30
Hermann Winkler

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. rámutat azonban arra, hogy a régiók
gazdasági növekedéshez fűződő egyéni 
érdekén túlmenően az EU egészét kellene 
innovációs térségnek tekinteni, vagyis a 
régióknak ki kellene egészíteniük 
egymást; ezért felszólítja a régiókat, hogy 
kutatási és innovációs stratégiák 
kidolgozása során szorosan működjenek 
együtt; e tekintetben üdvözli a Bizottság 
részéről történő támogatást, amely értékes 
útmutatást nyújthat a régióknak, és a 
szubszidiaritás elvének kétségbe vonása 
nélkül szavatolhatja a stratégiák 
kiemelkedő minőségét;

Or. de

Módosítás 31
Hermann Winkler
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Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. hangsúlyozza, hogy ennek a 
szinergiateremtő, integrált stratégiának 
elengedhetetlen előfeltétele az, hogy 
minden résztvevő szervezet tisztában 
legyen az összes finanszírozási 
lehetőséggel; emlékeztet rá, hogy az ezzel 
kapcsolatos tájékoztatást is a strukturális 
alapokból lehet finanszírozni;

Or. de

Módosítás 32
Hermann Winkler

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet rá, hogy az innováció 
mindenekelőtt a gyakorlatba való átültetés 
során következik be; ezért a kutatási 
kiválóság szükséges kiegészítéseként 
javasolja a regionális támogatásnak az 
alkalmazás támogatására való 
összpontosítását, a kutatási képességek 
fejlesztésének akadályozása nélkül, hogy 
mindenekelőtt a vállalkozások innovatív 
eljárásokat vezethessenek be;

4. emlékeztet rá, hogy az innováció egy 
átfogó koncepció, amely mindenekelőtt a 
gyakorlatba való átültetés során következik 
be és termékeket, folyamatokat és 
szolgáltatásokat, valamint rendszereket és 
szervezeti struktúrákat érint; ezért a 
technológiai kutatási kiválóság szükséges 
kiegészítéseként javasolja a regionális 
támogatásnak egyfelőla regionális 
kiválóság – elsősorban egyetemeken és 
kutatóközpontokban történő fejlesztésére
–, másfelől az alkalmazás támogatására 
való összpontosítását, pl. vállalkozások, 
elsősorban közepes vállalkozások 
támogatása a szolgáltatások és folyamatok 
innovációjának piacképessé tételében, 
vagy a technológia- és know-how–
transzfer ösztönzése;

Or. de
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Módosítás 33
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet rá, hogy az innováció 
mindenekelőtt a gyakorlatba való átültetés
során következik be; ezért a kutatási 
kiválóság szükséges kiegészítéseként 
javasolja a regionális támogatásnak az 
alkalmazás támogatására való 
összpontosítását, a kutatási képességek 
fejlesztésének akadályozása nélkül, hogy 
mindenekelőtt a vállalkozások innovatív 
eljárásokat vezethessenek be;

4. emlékeztet rá, hogy az innováció 
mindenekelőtt a piacra történő bevezetés
során következik be; ezért a kutatási 
kiválóság szükséges kiegészítéseként 
javasolja a regionális támogatásnak –
többek között – az alkalmazás 
támogatására, az alapkutatással
egyensúlyban való összpontosítását, hogy 
mindenekelőtt a vállalkozások innovatív 
eljárásokat fejleszthessenek és
vezethessenek be;

Or. es

Módosítás 34
Riikka Manner

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet rá, hogy az innováció 
mindenekelőtt a gyakorlatba való átültetés 
során következik be; ezért a kutatási 
kiválóság szükséges kiegészítéseként 
javasolja a regionális támogatásnak az 
alkalmazás támogatására való 
összpontosítását, a kutatási képességek 
fejlesztésének akadályozása nélkül, hogy 
mindenekelőtt a vállalkozások innovatív 
eljárásokat vezethessenek be;

4. emlékeztet rá, hogy az innováció 
mindenekelőtt a gyakorlatba való átültetés 
során következik be, valamint az 
innováció húszból tizenkilenc esetben a
keresleten és a felhasználók javaslatain 
alapuló innovációs kölcsönhatásból 
fakad; ezért rámutat arra, hogy az 
innováció területén egyre nagyobb 
szükség van a regionális innovációs 
rendszerek jelentőségét megerősítő
hálózatokra és kapcsolatokra; ezért a 
kutatási kiválóság szükséges 
kiegészítéseként javasolja a regionális 
támogatásnak az alkalmazás támogatására 
való összpontosítását, a kutatási 
képességek fejlesztésének akadályozása 
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nélkül, hogy mindenekelőtt a vállalkozások 
innovatív eljárásokat vezethessenek be;

Or. en

Módosítás 35
Iosif Matula

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet rá, hogy az innováció 
mindenekelőtt a gyakorlatba való átültetés 
során következik be; ezért a kutatási 
kiválóság szükséges kiegészítéseként 
javasolja a regionális támogatásnak az 
alkalmazás támogatására való 
összpontosítását, a kutatási képességek 
fejlesztésének akadályozása nélkül, hogy 
mindenekelőtt a vállalkozások innovatív 
eljárásokat vezethessenek be;

4. emlékeztet rá, hogy az innováció 
mindenekelőtt a gyakorlatba való átültetés 
során következik be; ezért a kutatási 
kiválóság szükséges kiegészítéseként 
javasolja a regionális támogatásnak az 
alkalmazás támogatására való 
összpontosítását, a kutatási képességek 
fejlesztésének akadályozása nélkül, hogy 
mindenekelőtt a vállalkozások innovatív 
eljárásokat vezethessenek be; tisztában van 
a kutatás terén elért új ismeretek és azok 
gyakorlati alkalmazása között tátongó 
szakadékkal; konkrét, a kutatási 
eredmények helyi és regionális szintek 
igényeihez igazítható, Európa-szerte 
alkalmazható innovációvá történő 
átalakítását célzó, a regionális politika 
eszközeinek segítségével megvalósuló 
intézkedésekre szólít fel; 

Or. ro

Módosítás 36
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet rá, hogy az innováció 4. emlékeztet rá, hogy az innováció 
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mindenekelőtt a gyakorlatba való átültetés 
során következik be; ezért a kutatási 
kiválóság szükséges kiegészítéseként 
javasolja a regionális támogatásnak az 
alkalmazás támogatására való 
összpontosítását, a kutatási képességek 
fejlesztésének akadályozása nélkül, hogy
mindenekelőtt a vállalkozások innovatív 
eljárásokat vezethessenek be;

mindenekelőtt a gyakorlatba való átültetés 
során következik be; ezért a kutatási 
kiválóság szükséges kiegészítéseként 
javasolja a regionális támogatásnak az 
alkalmazás támogatására való 
összpontosítását, a kutatási képességek 
fejlesztésének akadályozása nélkül, hogy 
mindenekelőtt a vállalkozások innovatív 
eljárásokat vezethessenek be; javasolja 
kezdeményezések kidolgozását azokon a 
területeken, amelyek a közösség számára 
előnyösek és a gyakorlatban 
hasznosíthatók;

Or. ro

Módosítás 37
Francesco De Angelis

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet rá, hogy az innováció 
mindenekelőtt a gyakorlatba való átültetés 
során következik be; ezért a kutatási 
kiválóság szükséges kiegészítéseként 
javasolja a regionális támogatásnak az 
alkalmazás támogatására való 
összpontosítását, a kutatási képességek 
fejlesztésének akadályozása nélkül, hogy 
mindenekelőtt a vállalkozások innovatív 
eljárásokat vezethessenek be;

4. emlékeztet rá, hogy az innováció 
mindenekelőtt a gyakorlatba való átültetés 
során következik be; ezért a kutatási 
kiválóság szükséges kiegészítéseként 
javasolja a regionális támogatásnak az 
alkalmazás támogatására való 
összpontosítását, a kutatási képességek 
fejlesztésének akadályozása nélkül, hogy 
mindenekelőtt a vállalkozások innovatív 
eljárásokat vezethessenek be; úgy véli 
továbbá, hogy lépéseket kellene tenni 
növekvő szűmú kísérleti projekt 
nagyléptékű fejlesztésének támogatására;

Or. IT

Módosítás 38
María Irigoyen Pérez
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet rá, hogy az innováció 
mindenekelőtt a gyakorlatba való átültetés 
során következik be; ezért a kutatási 
kiválóság szükséges kiegészítéseként 
javasolja a regionális támogatásnak az 
alkalmazás támogatására való 
összpontosítását, a kutatási képességek 
fejlesztésének akadályozása nélkül, hogy 
mindenekelőtt a vállalkozások innovatív 
eljárásokat vezethessenek be;

4. emlékeztet rá, hogy az innováció 
mindenekelőtt a gyakorlatba való átültetés 
során következik be; ezért a kutatási 
kiválóság szükséges kiegészítéseként 
javasolja a regionális támogatásnak az 
alkalmazás támogatására való 
összpontosítását, a kutatási képességek 
fejlesztésének akadályozása nélkül, hogy 
mindenekelőtt a vállalkozások, és 
különösen a kkv-k innovatív eljárásokat 
vezethessenek be;

Or. es

Módosítás 39
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet rá, hogy az innováció 
mindenekelőtt a gyakorlatba való átültetés 
során következik be; ezért a kutatási 
kiválóság szükséges kiegészítéseként 
javasolja a regionális támogatásnak az 
alkalmazás támogatására való 
összpontosítását, a kutatási képességek 
fejlesztésének akadályozása nélkül, hogy 
mindenekelőtt a vállalkozások innovatív 
eljárásokat vezethessenek be;

4. emlékeztet rá, hogy az innováció 
mindenekelőtt a gyakorlatba való átültetés 
és a piacra történő bevezetés során 
következik be; ezért a kutatási kiválóság 
szükséges kiegészítéseként javasolja a 
regionális támogatásnak az alkalmazás 
támogatására való összpontosítását, a 
kutatási képességek fejlesztésének 
akadályozása nélkül, hogy mindenekelőtt a 
vállalkozások innovatív eljárásokat 
vezethessenek be;

Or. pt

Módosítás 40
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner
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Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. szeretné, ha létezne a „kiválósági 
lépcsőhöz” kapcsolódó cselekvési terv, a 
Kohéziós Alapból és az ERFA-ból 
támogatott kutatási infrastruktúrák
kiépítéséhez, amely ezekben az 
országokban ösztönzi a következő kutatási 
és innovációs keretprogramban való 
részvételt;

Or. en

Módosítás 41
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4а. rámutat arra, hogy biztosítani kell a 
kutatási projektek és az innováció 
finanszírozásának folytonosságát, továbbá 
az ilyen projektek utófinanszírozását, az
eredmények elterjesztése és piacképessé 
tétele érdekében; megjegyzi, hogy ebből a 
szempontból fontos a különböző uniós és 
nemzeti programok, valamint a 
strukturális alapok közötti szorosabb 
együttműködés;

Or. bg

Módosítás 42
Hermann Winkler

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy ki kell alakítani a 
kiválósági lépcső koncepcióját, amelynek 
szükségszerű velejárója a 
kutatóintézeteket, egyetemeket, kkv-kat és 
más lényeges szereplőket összekötő 
regionális hálózatok, a klaszterek, 
regionális technológiai platformok és 
központok létrehozása érdekében történő 
fejlesztése, támogatva ezeket a hálózatokat 
abban, hogy bekapcsolódjanak az uniós 
kutatási és innovációs együttműködési 
projektekbe és programokba;

Or. de

Módosítás 43
Riikka Manner

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. emlékeztet arra, hogy a kohéziós alap 
révén mintegy 86 milliárd eurót, a teljes 
kohéziós költségvetés 25 %-át az 
innovációra szánják; sajnálatát fejezi ki 
amiatt, hogy a keretösszegeknek csak 
töredékét használták fel hatékonyan e cél 
érdekében; felkéri a Bizottságot annak 
elemzésére, hogy a kohéziós alapokból 
finanszírozott (pl. a keresleten és a 
felhasználók javaslatain alapuló) 
innovációk – a finanszírozási formának az 
érdekeltek számára vonzóbbá és 
láthatóbbá tétele érdekében – elérhetik-e a
jelenlegi keretprogramokból 
finanszírozott innovációk elismertségét;

Or. en
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Módosítás 44
María Irigoyen Pérez

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, a kutatásnak és az 
innovációnak kiemelt szerepet kell 
betöltenie a fenntarthatóbb, az
állampolgárok jólétét biztosító, valamint a 
környezeti és társadalmi 
fenntarthatóságon, és az 
energiahatékonyságon alapuló 
városfejlesztésben; ezért javasolja, hogy a 
regionális támogatások támogassák e 
célkitűzést;

Or. es

Módosítás 45
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. tekintettel az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézetnek az új koncepciók 
megvalósításában betöltött jelentőségére, 
megnövelt összegű kiemelt finanszírozásra 
szólít fel a tudásháromszög és az élő 
laboratóriumok koncepciójának 
kialakítása céljából, továbbá a helyi és 
regionális szintű innováció ösztönzése 
érdekében;

Or. lt

Módosítás 46
Hermann Winkler

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. a kkv-k kutatás- és 
innovációtámogatásban való, javításra 
szoruló részvételének figyelembevételével 
szükségesnek tartja a kohéziós politika
kkv-kra való összpontosítását, például a
vállalkozások nemzetközi együttműködése
vagy támogatása révén;

5. a kkv-k kutatás- és 
innovációtámogatásban való, javításra 
szoruló részvételének figyelembevételével 
szükségesnek tartja a regionális szinten 
nyújtott innovációs támogatásnak a 
közepes vállalkozásokra való 
összpontosítását; hangsúlyozza ezzel 
összefüggésben a kohéziós politika 
hozzáadott értékét, amely abban rejlik, 
hogy fokozza a regionális szinten működő 
kkv-k innovációját a hagyományos üzleti 
tevékenységek terén, a kkv-k számára jobb 
hozzáférést kínálva a gyakorlati 
alkalmazásra összpontosító kutatáshoz, 
technológiatranszferhez és innovációhoz, 
valamint erősíti a vállalkozások 
nemzetközi együttműködését vagy 
támogatását széles körű tanácsadás és 
könnyen hozzáférhető támogatás révén;

Or. de

Módosítás 47
María Irigoyen Pérez

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. a kkv-k kutatás- és 
innovációtámogatásban való, javításra 
szoruló részvételének figyelembevételével 
szükségesnek tartja a kohéziós politika 
kkv-kra való összpontosítását, például a 
vállalkozások nemzetközi együttműködése 
vagy támogatása révén;

5. a kkv-k kutatás- és 
innovációtámogatásban való, javításra 
szoruló részvételének figyelembevételével 
szükségesnek tartja, hogy a kohéziós 
politika támogassa a kkv-k 
finanszírozáshoz való hozzáférését, mivel 
ők teremtik az Európai Unióban a legtöbb 
munkahelyet, és mérsékelje a 
kedvezményezetteket sújtó bürokráciát;

Or. es
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Módosítás 48
Francesco De Angelis

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. a kkv-k kutatás- és
innovációtámogatásban való, javításra 
szoruló részvételének figyelembevételével 
szükségesnek tartja a kohéziós politika 
kkv-kra való összpontosítását, például a 
vállalkozások nemzetközi együttműködése 
vagy támogatása révén;

5. a kkv-k kutatás- és 
innovációtámogatásban való, javításra 
szoruló részvételének figyelembevételével 
szükségesnek tartja a kohéziós politika 
kkv-kra való összpontosítását, különösen a 
vállalkozások nemzetközi együttműködése 
vagy támogatása révén;

Or. IT

Módosítás 49
Jean-Paul Besset

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. a kkv-k kutatás- és 
innovációtámogatásban való, javításra 
szoruló részvételének figyelembevételével 
szükségesnek tartja a kohéziós politika 
kkv-kra való összpontosítását, például a 
vállalkozások nemzetközi együttműködése
vagy támogatása révén;

5. a kkv-k kutatás- és 
innovációtámogatásban való, javításra 
szoruló részvételének figyelembevételével 
szükségesnek tartja a kohéziós politika 
kkv-kra való összpontosítását, például a 
vállalkozások helyi és regionális 
fejlesztése vagy támogatása révén;

Or. en

Módosítás 50
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. a kkv-k kutatás- és 5. hangsúlyozza, hogy a kkv-k fontos 
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innovációtámogatásban való, javításra 
szoruló részvételének figyelembevételével 
szükségesnek tartja a kohéziós politika 
kkv-kra való összpontosítását, például a 
vállalkozások nemzetközi együttműködése 
vagy támogatása révén;

szerepet töltenek be az Európai Unió 
regionális fejlesztése és az egész Unió 
versenyképessége szempontjából; a kkv-k 
kutatás- és innovációtámogatásban való, 
javításra szoruló részvételének 
figyelembevételével szükségesnek tartja a 
kohéziós politika kkv-kra való 
összpontosítását, például a vállalkozások 
nemzetközi együttműködése vagy 
támogatása révén, az adminisztratív 
akadályok elhárítása, valamint a nyitott, 
világos és gyors végrehajtási tervek 
kidolgozása révén, amelyek a kkv-kat arra 
ösztönzik, hogy legyenek nyitottak az új 
lehetőségek megfontolására;

Or. lt

Módosítás 51
Iosif Matula

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. a kkv-k kutatás- és 
innovációtámogatásban való, javításra 
szoruló részvételének figyelembevételével 
szükségesnek tartja a kohéziós politika 
kkv-kra való összpontosítását, például a 
vállalkozások nemzetközi együttműködése 
vagy támogatása révén;

5. a kkv-k kutatás- és 
innovációtámogatásban való, javításra 
szoruló részvételének figyelembevételével 
szükségesnek tartja a kohéziós politika 
kkv-kra való összpontosítását, például a 
vállalkozások nemzetközi együttműködése 
vagy támogatása révén; úgy véli, hogy a 
vállalkozásokat ösztönözni kell a 
rendelkezésükre álló regionális források 
szélesebb körű kihasználása révén
magvalósuló innovációra; szorgalmazza 
az egyablakos kezdeményezések 
bevezetését, a kkv-knak, egyetemeknek, 
kutatóközpontoknak, helyi hatóságoknak 
és a helyi, regionális és uniós kutatás- és 
innovációfinanszírozás további lehetséges 
kedvezményezettjeinek egy helyen hasznos 
információkkal szolgáló központok révén; 

Or. ro
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Módosítás 52
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. a kkv-k kutatás- és 
innovációtámogatásban való, javításra 
szoruló részvételének figyelembevételével 
szükségesnek tartja a kohéziós politika 
kkv-kra való összpontosítását, például a 
vállalkozások nemzetközi együttműködése 
vagy támogatása révén;

5. a kkv-k kutatás- és 
innovációtámogatásban való, javításra 
szoruló részvételének figyelembevételével 
szükségesnek tartja a kohéziós politika 
kkv-kra való összpontosítását, például a 
vállalkozások nemzetközi együttműködése 
vagy támogatása révén, a készségfejlesztést 
fő, a kezdeményezőkészség és vállalkozói
szellem különböző fajtáinak megerősítését 
és elterjesztését pedig horizontális 
prioritásnak tekintve;

Or. pt

Módosítás 53
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. a kkv-k kutatás- és 
innovációtámogatásban való, javításra 
szoruló részvételének figyelembevételével 
szükségesnek tartja a kohéziós politika 
kkv-kra való összpontosítását, például a 
vállalkozások nemzetközi együttműködése 
vagy támogatása révén;

5. a kkv-k kutatás- és 
innovációtámogatásban való, javításra 
szoruló részvételének figyelembevételével 
szükségesnek tartja a kohéziós politika 
kkv-kra való összpontosítását, például a 
vállalkozások nemzetközi együttműködése, 
az innovációs kultúra megteremtése, és a 
tudományos és technológiai rendszer 
intézményeiből kiinduló
technológiatranszfer támogatása révén;

Or. pt
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Módosítás 54
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. a kkv-k kutatás- és 
innovációtámogatásban való, javításra 
szoruló részvételének figyelembevételével 
szükségesnek tartja a kohéziós politika 
kkv-kra való összpontosítását, például a 
vállalkozások nemzetközi együttműködése 
vagy támogatása révén;

5. a kkv-k kutatás- és 
innovációtámogatásban való, javításra 
szoruló részvételének figyelembevételével 
szükségesnek tartja a kohéziós politika 
kkv-kra való összpontosítását, például a 
vállalkozások nemzetközi együttműködése 
vagy támogatása révén; a kkv-k bevonása 
érdekében a finanszírozási programok
tekintetében nagyobb rugalmasságra 
szólít fel; 

Or. ro

Módosítás 55
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. a kkv-k kutatás- és 
innovációtámogatásban való, javításra 
szoruló részvételének figyelembevételével 
szükségesnek tartja a kohéziós politika 
kkv-kra való összpontosítását, például a 
vállalkozások nemzetközi együttműködése 
vagy támogatása révén;

5. a kkv-k kutatás- és 
innovációtámogatásban való, javításra 
szoruló részvételének figyelembevételével 
szükségesnek tartja a kohéziós politika 
kkv-kra való összpontosítását, például a 
vállalkozások nemzetközi együttműködése 
vagy támogatása révén, e tekintetben
hangsúlyozza, hogy a tudományos és 
innovációs társulásoknak kiemelt 
figyelmet kell fordítaniuk a kkv-k 
részvételére;

Or. en
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Módosítás 56
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. támogatja a kutatási és fejlesztési 
dimenziót előmozdító „kiváló régiók”
kezdeményezés folytatását és 
megerősítését;

Or. en

Módosítás 57
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5а. hangsúlyozza, hogy a kohézió
fokozása, valamint az európai gazdaság 
versenyképesebbé tétele érdekében 
különösen az elmaradott, távoli, illetve 
vidéki területeken található kkv-k 
kutatáshoz és innovációhoz való 
hozzáférését javító – többek között a 
részvételi eljárást egyszerűsítő, valamint 
tudatosító –intézkedéseket kellene 
bevezetni;

Or. bg

Módosítás 58
Hermann Winkler

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy az európai területi 
együttműködés a konvergencia, a 
regionális versenyképesség és a 
foglalkoztatás támogatásának 
célkitűzésén túl segít megerősíteni a 
regionális gazdaságpolitikát, elsősorban 
az innovációra, tudásalapú gazdaságra és 
környezetre összpontosító régiók közötti 
együttműködés ösztönzése révén; úgy véli, 
ez is amellett szól, hogy üdvözölje az 
területi együttműködés célkitűzését 
támogató finanszírozás növelésére 
vonatkozó terveket; 

Or. de

Módosítás 59
Alain Cadec

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy több vállalkozásnak 
kellene részt vennie a következő 
keretprogramban; azon a véleményen 
van, hogy egy hozzáférhető, átlátható 
rendszer létrehozása megkönnyítené a 
projektgazdák számára az uniós 
programokban való részvételt;

Or. fr

Módosítás 60
Hermann Winkler

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
különböző irányítási rendszerek ellenére 
törekedjen a programok finanszírozási 
szabályainak lehető legnagyobb mértékű 
harmonizálására;

6. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
különböző irányítási rendszerek ellenére 
törekedjen a programok finanszírozási 
szabályainak lehető legnagyobb mértékű 
harmonizálására; elismeri, hogy a hetedik 
kutatási és technológiafejlesztési 
keretprogramban és a versenyképességi és 
innovációs keretprogramban alkalmazott 
központi irányításnak és a strukturális 
alapok esetében alkalmazott megosztott 
megközelítésnek egyaránt van 
létjogosultsága; ugyanakkor 
hangsúlyozza, hogy a különböző 
programokban alkalmazott szabályok, 
eljárások és gyakorlatok (támogathatósági 
szabályok, átalányköltségek, 
átalányösszegek stb.) összehangolására 
van szükség;

Or. de

Módosítás 61
Riikka Manner

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
különböző irányítási rendszerek ellenére 
törekedjen a programok finanszírozási 
szabályainak lehető legnagyobb mértékű 
harmonizálására;

6. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
különböző irányítási rendszerek ellenére 
törekedjen az egyszerűséget célzó valódi 
lépésekre, és a programok finanszírozási 
szabályainak lehető legnagyobb mértékű
harmonizálására, a szükséges rugalmasság 
biztosítása mellett;

Or. en

Módosítás 62
María Irigoyen Pérez
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
különböző irányítási rendszerek ellenére 
törekedjen a programok finanszírozási 
szabályainak lehető legnagyobb mértékű 
harmonizálására;

6. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
különböző irányítási rendszerek ellenére 
törekedjen a programok finanszírozási 
szabályainak lehető legnagyobb mértékű 
harmonizálására, úgy véli, hogy a 
költségvetési kiigazítások jelenlegi 
általános keretével összhangban a nemzeti 
és regionális finanszírozó szervezetek
közötti nemzetközi koordináció ösztönzése 
révén támogatnia kell a finanszírozás 
optimalizálását, egy uniós szintű 
konszenzuson alapuló stratégiai kutatási 
és innovációs terv kidolgozása érdekében;

Or. es

Módosítás 63
Iosif Matula

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
különböző irányítási rendszerek ellenére 
törekedjen a programok finanszírozási 
szabályainak lehető legnagyobb mértékű 
harmonizálására;

6. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
különböző irányítási rendszerek ellenére 
törekedjen a programok finanszírozási 
szabályainak lehető legnagyobb mértékű 
harmonizálására; javasolja, hogy a 
Bizottság tegyen lépéseket az egységes 
piac, különösen az egységes digitális piac 
megszilárdítása érdekében, továbbá, a 
kutatási eredmények átfogó megvalósítása 
céljából finanszírozzon széles körű 
kutatási és fejlesztési kezdeményezéseket; 

Or. ro
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Módosítás 64
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
különböző irányítási rendszerek ellenére 
törekedjen a programok finanszírozási 
szabályainak lehető legnagyobb mértékű 
harmonizálására;

6. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
különböző irányítási rendszerek ellenére 
törekedjen a programok finanszírozási 
szabályainak lehető legnagyobb mértékű 
harmonizálására; hangsúlyozza, hogy a 
nemzeti és uniós szintű kutatás- és 
innovációfinanszírozásnak 
hatékonyabbnak és eredményesebbnek 
kell lennie;

Or. lt

Módosítás 65
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
különböző irányítási rendszerek ellenére 
törekedjen a programok finanszírozási 
szabályainak lehető legnagyobb mértékű 
harmonizálására;

6. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
különböző irányítási rendszerek ellenére 
törekedjen a programok finanszírozási 
szabályainak lehető legnagyobb mértékű 
harmonizálására, az egyes régiók 
kulcsfontosságú társadalmi és gazdasági 
szereplőinek aktív részvétele és bevonása 
alapján;

Or. pt

Módosítás 66
Hermann Winkler

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy a túlzott mértékű
adminisztratív elvárások komolyan
akadályozzák a kohéziós politika 
célkitűzéseinek elérését, ezért a 
támogatási eljárások és a monitoring 
rendszerek jelentős mértékű 
egyszerűsítésére szólít fel;

Or. de

Módosítás 67
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felkéri a Bizottságot, hogy erősítse 
meg a különböző eszközök és alapok 
közötti szinergiát, továbbá az 
alkalmazandó jogszabályokban foglalt 
specifikus feltételek tiszteletben tartása 
mellett vezesse be a több alapból történő 
finanszírozás szemléletét;

Or. en

Módosítás 68
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
6 A bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. emlékeztet arra, hogy a kutatási és 
innovációs programoknak rendelkezniük 
kell az ismeretek új határaihoz és
kihívásaihoz – mint pl. az Atlanti-óceán 
térségében nagy lehetőséget rejtő mély 
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tengerek – való alkalmazkodáshoz 
szükséges rugalmassággal;

Or. pt

Módosítás 69
Hermann Winkler

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. üdvözli a Bizottság és az EFA 
korszerű finanszírozási eszközöknek (pl. 
megújuló alapok) a kockázatmegosztási
eszközök mellett történő gyakoribb 
alkalmazására irányuló törekvéseit, több 
magánbefektető bevonása és a 
rendelkezésre álló közfinanszírozás
hatékonyabb felhasználása érdekében; 
nyomatékosan ajánlja, hogy a térségben 
tevékenykedő szereplők éljenek ezekkel a 
lehetőségekkel;

Or. de

Módosítás 70
Jean-Paul Besset

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, 
hogy van-e értelme a vegyes finanszírozás 
legalizálásának, valamint a 
keresztfinanszírozás kiterjesztésének.

7. kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, 
hogy van-e értelme kiterjeszteni a 
strukturális alapok keresztfinanszírozását;

Or. en
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Módosítás 71
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, 
hogy van-e értelme a vegyes finanszírozás 
legalizálásának, valamint a 
keresztfinanszírozás kiterjesztésének.

7. kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a 
vegyes finanszírozással kapcsolatos 
kérdéseket, valamint a keresztfinanszírozás 
kiterjesztését;

Or. es

Módosítás 72
Jean-Paul Besset

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
fenntartható fejlődés tükröződjön a zöld 
munkahelyteremtést célzó 
forrásallokációban, támogassa a helyi és 
regionális fejlesztést, továbbá biztosítsa a
jólétet az európai régiókban; felkéri a 
Bizottságot, hogy a kutatást és fejlesztést 
terelje az ökológiai átalakítás irányába;

Or. en

Módosítás 73
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felszólal az EU 2020 stratégia 
keretében meglévő és a jövőbeli 
kezdeményezések világos koordinációja 
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érdekében.

Or. en


