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Módosítás 1
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a forráshatékonysággal 
kapcsolatos kiemelt kezdeményezést és 
rámutat annak a jelen és a jövő 
nemzedékek életminőségében játszott 
kiemelkedő fontosságára;

1. üdvözli a forráshatékonysággal 
kapcsolatos kiemelt kezdeményezést, 
amely a növekedés és a foglalkoztatás 
javítása érdekében elősegíti a források 
fenntartható felhasználását a jelen és a 
jövő nemzedékek életképességének és 
életminőségének veszélyeztetése nélkül
biztosítva a szükséges gazdasági fejlődést;

Or. pt

Módosítás 2
Derek Vaughan

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a forráshatékonysággal 
kapcsolatos kiemelt kezdeményezést és 
rámutat annak a jelen és a jövő 
nemzedékek életminőségében játszott 
kiemelkedő fontosságára;

1. üdvözli a forráshatékonysággal 
kapcsolatos kiemelt kezdeményezést és 
rámutat annak a jelen és a jövő 
nemzedékek életminőségében játszott 
kiemelkedő fontosságára; megjegyzi, hogy 
valamennyi stratégiának tartalmaznia kell 
Európa összes erőforrását, köztük a 
nyersanyagokat, például a 
tüzelőanyagokat, ásványi anyagokat és 
fémeket, továbbá az olyan erőforrásokat, 
mint az élelmiszerek, a talaj, a víz, a 
levegő és a természeti környezet;

Or. en
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Módosítás 3
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a forráshatékonysággal 
kapcsolatos kiemelt kezdeményezést és 
rámutat annak a jelen és a jövő 
nemzedékek életminőségében játszott 
kiemelkedő fontosságára;

1. üdvözli a forráshatékonysággal 
kapcsolatos kiemelt kezdeményezést, és 
rámutat annak a területek fenntartható 
fejlesztésére, a jelen és a jövő nemzedékek 
életminőségére, valamint a demográfiai 
változások miatt fokozódó igényeikre 
gyakorolt jelentős hatására; kiemeli 
annak fontosságát, hogy a beruházások 
középpontjában az erőforrás-hatékony és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságot előmozdító fenntartható 
fejlődésnek kell állnia a helyi és 
regionális foglalkoztatottsági helyzetet 
kedvezően befolyásoló zöld 
munkahelyekben rejlő óriási lehetőségek 
kiaknázása érdekében; 

Or. en

Módosítás 4
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a forráshatékonysággal 
kapcsolatos kiemelt kezdeményezést és 
rámutat annak a jelen és a jövő 
nemzedékek életminőségében játszott 
kiemelkedő fontosságára;

1. üdvözli a forráshatékonysággal 
kapcsolatos kiemelt kezdeményezést és 
rámutat annak a jelen és a jövő 
nemzedékek életminőségében és a 
nemzedékek közötti fokozottabb 
szolidaritás biztosításában játszott 
kiemelkedő fontosságára;

Or. pt
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Módosítás 5
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a forráshatékonysággal 
kapcsolatos kiemelt kezdeményezést és 
rámutat annak a jelen és a jövő 
nemzedékek életminőségében játszott 
kiemelkedő fontosságára;

1. üdvözli a forráshatékonysággal 
kapcsolatos kiemelt kezdeményezést és 
rámutat annak a jelen és a jövő 
nemzedékek életminőségében játszott 
kiemelkedő fontosságára; úgy véli, hogy a 
kohéziós politika és az új és erős KAP fel 
fogja szabadítani a vidéki területekben 
rejlő gazdasági lehetőségeket, és biztos 
munkahelyeket fog teremteni, biztosítva e 
területek fejlődését;

Or. lt

Módosítás 6
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a forráshatékonysággal 
kapcsolatos kiemelt kezdeményezést és 
rámutat annak a jelen és a jövő 
nemzedékek életminőségében játszott 
kiemelkedő fontosságára;

1. üdvözli a forráshatékonysággal 
kapcsolatos kiemelt kezdeményezést, és 
rámutat annak a fenntartható, intelligens 
és inkluzív európai növekedés 
megvalósítása, valamint a jelen és a jövő 
nemzedékek életminőségének és 
környezetének javítása tekintetében 
játszott kiemelkedő fontosságára;

Or. fr

Módosítás 7
Lambert van Nistelrooij
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Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a forráshatékonysággal 
kapcsolatos kiemelt kezdeményezést és 
rámutat annak a jelen és a jövő 
nemzedékek életminőségében játszott 
kiemelkedő fontosságára;

1. üdvözli a forráshatékonysággal 
kapcsolatos kiemelt kezdeményezést és 
rámutat annak a jelen és a jövő 
nemzedékek életminőségében játszott 
kiemelkedő fontosságára; hangsúlyozza, 
hogy az erőforrás-hatékonyság javítása 
hozzájárulhat az energiabiztonsághoz, az 
energiatakarékosabb közlekedéshez és az 
európai vállalkozások 
versenyképességéhez;

Or. nl

Módosítás 8
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a beruházások 
középpontjában az 
energiahatékonyságnak, a megújuló 
energiáknak, az épületek 
energiahatékonyságának és a tiszta 
közlekedésnek, továbbá – különösen a 
hátrányos helyzetű régiókban – a 
megújuló energiaforrások számára 
létrehozandó regionális infrastruktúrának 
kell állnia; felkéri a tagállamokat, hogy 
jelenlegi programozási időszakban 
erősítsék meg a strukturális alapok 
hozzájárulását a fenntartható fejlődéshez, 
és kéri a Bizottságot, hogy gyorsan és 
bürokráciától mentesen értékelje a 
módosított operatív programokat;

Or. en
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Módosítás 9
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. erősebb szinergiákat tart szükségesnek 
a kohéziós és a szomszédságpolitika között 
a határokon átnyúló energetikai 
infrastruktúrával kapcsolatos projektek 
társfinanszírozása érdekében;

Or. en

Módosítás 10
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. hangsúlyozza, hogy a regionális 
ökoszisztémák megőrzése fenntartható 
munkahelyeket és társadalmi-gazdasági 
fejlődést eredményez, és ezért több 
beruházást sürget a regionális gazdasági 
fejlődés forrásául szolgáló természeti 
tőkébe; kéri a régiókat és a tagállamokat, 
hogy használják ki az alkalmat, és állítsák 
a természeti kockázatok megelőzését és a 
zöld infrastruktúrát – például az 
ökofolyosókat, a part menti övezeteket, az 
erdőket és a folyókat – működési 
programjaik középpontjába;

Or. en

Módosítás 11
Elisabeth Schroedter, Karima Delli



PE469.854v01-00 8/32 AM\873743HU.doc

HU

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 d. hangsúlyozza, hogy az ökoinnováció 
javíthatja az erőforrások hatékonyságát és 
új munkahelyeket teremthet valamennyi 
gazdasági ágazatban, valamint hogy a 
strukturális alapok támogatására van 
szüksége a helyi és regionális klaszterek 
és a zöld technológiákkal foglalkozó kkv-k 
támogatása révén;

Or. en

Módosítás 12
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
1 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 e. emlékeztet arra, hogy a fenntartható 
fejlődést előtérbe kell helyezni a regionális 
fejlesztési projektek megtervezése, 
kivitelezése és értékelése során, továbbá a 
fenntartható fejlődésre vonatkozó 
mutatókra van szükség, amelyeket a 
nemzeti vagy regionális hatóságok
dolgozhatnak ki; hangsúlyozza, hogy a 
régióknak és városoknak jobban ki 
kellene használniuk a zöld közbeszerzést;

Or. en

Módosítás 13
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a forráshatékony 
Európa megteremtéséhez a szakpolitikai 
területek közötti fokozott koordinációt és 
szinergiákat, valamint azok különböző 
eszközeit – hatékonyságuk biztosítása 
érdekében – regionális, nemzeti és uniós 
szinten kell végrehajtani; rámutat arra, 
hogy a regionális politika területén már 
megvalósult a koordinált és integrált 
megközelítés; megjegyzi, hogy egyes 
szakpolitikai területek ellentmondanak 
egymásnak, és ezeket az ellentmondásokat 
fel kell oldani;

2. hangsúlyozza, hogy a forráshatékony 
Európa megteremtéséhez a szakpolitikai 
területek közötti fokozott koordinációt és 
szinergiákat, valamint azok különböző 
eszközeit – hatékonyságuk biztosítása 
érdekében – regionális, nemzeti és uniós 
szinten kell végrehajtani; rámutat arra, 
hogy a regionális politika területén már 
megvalósult a koordinált és integrált 
megközelítés; megjegyzi, hogy egyes 
szakpolitikai területek helyettesíthetők 
egymással, és hogy ezt nem lehet figyelmen 
kívül hagyni; kéri az éghajlatvédelem 
általános érvényesítését a jövőbeli 
kohéziós politikában a Franciaországban 
kidolgozott NECATER eszköz 
alkalmazása révén;

Or. en

Módosítás 14
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a forráshatékony 
Európa megteremtéséhez a szakpolitikai 
területek közötti fokozott koordinációt és 
szinergiákat, valamint azok különböző 
eszközeit – hatékonyságuk biztosítása 
érdekében – regionális, nemzeti és uniós 
szinten kell végrehajtani; rámutat arra, 
hogy a regionális politika területén már 
megvalósult a koordinált és integrált 
megközelítés; megjegyzi, hogy egyes 
szakpolitikai területek ellentmondanak 
egymásnak, és ezeket az ellentmondásokat 
fel kell oldani;

2. hangsúlyozza, hogy a forráshatékony 
Európa megteremtéséhez a szakpolitikai 
területek közötti fokozott koordinációt és 
szinergiákat, valamint azok különböző 
eszközeit és a bevált gyakorlatok átvételét
– hatékonyságuk biztosítása és az 
ismeretek egyre szélesebb körű átadása 
érdekében – helyi, regionális, nemzeti és 
uniós szinten kell végrehajtani; rámutat 
arra, hogy a regionális politika területén 
már megvalósult a koordinált és integrált 
megközelítés; megjegyzi, hogy egyes 
szakpolitikai területek ellentmondanak 
egymásnak, és ezeket az ellentmondásokat 
fel kell oldani;



PE469.854v01-00 10/32 AM\873743HU.doc

HU

Or. pt

Módosítás 15
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a forráshatékony 
Európa megteremtéséhez a szakpolitikai 
területek közötti fokozott koordinációt és 
szinergiákat, valamint azok különböző 
eszközeit – hatékonyságuk biztosítása 
érdekében – regionális, nemzeti és uniós 
szinten kell végrehajtani;  rámutat arra, 
hogy a regionális politika területén már 
megvalósult a koordinált és integrált 
megközelítés;  megjegyzi, hogy egyes 
szakpolitikai területek ellentmondanak 
egymásnak, és ezeket az ellentmondásokat 
fel kell oldani;

2. hangsúlyozza, hogy a forráshatékony 
Európa megteremtéséhez a szakpolitikai 
területek közötti fokozott koordinációt és 
szinergiákat, valamint azok különböző 
eszközeit, a fellépések egymást erősítő 
kölcsönhatását és az erőforrások 
fenntartható és ésszerű fogyasztására 
vonatkozó stratégiát – hatékonyságuk 
biztosítása érdekében – regionális, nemzeti 
és uniós szinten kell végrehajtani;  rámutat 
arra, hogy a regionális politika területén 
már megvalósult a koordinált és integrált 
megközelítés;  megjegyzi, hogy egyes 
szakpolitikai területek ellentmondanak 
egymásnak, és ezeket az ellentmondásokat 
fel kell oldani;

Or. lt

Módosítás 16
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a forráshatékony 
Európa megteremtéséhez a szakpolitikai 
területek közötti fokozott koordinációt és 
szinergiákat, valamint azok különböző 
eszközeit – hatékonyságuk biztosítása 
érdekében – regionális, nemzeti és uniós 
szinten kell végrehajtani; rámutat arra, 
hogy a regionális politika területén már 

2. rámutat arra, hogy az EU és a nemzeti, 
regionális és helyi hatóságok erőfeszítései 
ellenére is jelentős zavarok tapasztalhatók 
az erőforrások megosztása terén; 
következésképpen hangsúlyozza, hogy a 
forráshatékony Európa megteremtéséhez a 
szakpolitikai területek közötti fokozott 
koordinációt és szinergiákat, valamint azok 
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megvalósult a koordinált és integrált 
megközelítés; megjegyzi, hogy egyes 
szakpolitikai területek ellentmondanak 
egymásnak, és ezeket az ellentmondásokat 
fel kell oldani;

különböző eszközeit – hatékonyságuk 
biztosítása érdekében – regionális, nemzeti 
és uniós szinten kell végrehajtani; rámutat 
arra, hogy a regionális politika területén 
már megvalósult a koordinált és integrált 
megközelítés; megjegyzi, hogy egyes 
szakpolitikai területek ellentmondanak 
egymásnak, és ezeket az ellentmondásokat 
fel kell oldani;

Or. es

Módosítás 17
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a forráshatékony 
Európa megteremtéséhez a szakpolitikai 
területek közötti fokozott koordinációt és 
szinergiákat, valamint azok különböző 
eszközeit – hatékonyságuk biztosítása 
érdekében – regionális, nemzeti és uniós 
szinten kell végrehajtani; rámutat arra, 
hogy a regionális politika területén már 
megvalósult a koordinált és integrált 
megközelítés; megjegyzi, hogy egyes 
szakpolitikai területek ellentmondanak 
egymásnak, és ezeket az ellentmondásokat 
fel kell oldani;

2. hangsúlyozza, hogy a forráshatékony 
Európa megteremtéséhez a szakpolitikai 
területek közötti fokozott koordinációt és 
szinergiákat, valamint azok különböző 
eszközeit – hatékonyságuk biztosítása 
érdekében – regionális, nemzeti és uniós 
szinten kell végrehajtani; rámutat arra, 
hogy a regionális politika területén már 
megvalósult a koordinált és integrált 
megközelítés; megjegyzi, hogy egyes 
szakpolitikai területek egymással 
helyettesíthetők, és hogy ezt ösztönözni 
kell;

Or. fr

Módosítás 18
Seán Kelly

Véleménytervezet
2 bekezdés



PE469.854v01-00 12/32 AM\873743HU.doc

HU

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a forráshatékony 
Európa megteremtéséhez a szakpolitikai 
területek közötti fokozott koordinációt és 
szinergiákat, valamint azok különböző 
eszközeit – hatékonyságuk biztosítása 
érdekében – regionális, nemzeti és uniós 
szinten kell végrehajtani; rámutat arra, 
hogy a regionális politika területén már 
megvalósult a koordinált és integrált 
megközelítés; megjegyzi, hogy egyes 
szakpolitikai területek ellentmondanak 
egymásnak, és ezeket az ellentmondásokat 
fel kell oldani;

2. hangsúlyozza, hogy a forráshatékony 
Európa megteremtéséhez a szakpolitikai 
területek közötti fokozott koordinációt és 
szinergiákat, valamint azok különböző 
eszközeit – hatékonyságuk biztosítása 
érdekében – regionális, nemzeti és uniós 
szinten kell végrehajtani; rámutat arra, 
hogy a regionális politika területén már 
megvalósult a koordinált és integrált 
megközelítés; megjegyzi, hogy egyes 
szakpolitikai területek egymással 
helyettesíthetők, és hogy ezekkel világos, 
bizonyítékokon alapuló politikai 
iránymutatások révén foglalkozni kell;

Or. en

Módosítás 19
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. különösen a peremterületek és a 
legkülső régiók tekintetében felhívja a 
figyelmet a strukturális alapok és az Unió 
külső pénzügyi eszközei közötti jobb 
szinergiákból fakadó előnyökre; kéri a 
legkülső régiókat célzó, „tágabb 
szomszédság” európai terv kidolgozását;

Or. fr

Módosítás 20
Derek Vaughan

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat arra, hogy a regionális politika –
hosszú távú fejlesztési programjai, 
decentralizált igazgatási rendszere és az 
EU fenntartható fejlődésre vonatkozó 
prioritásainak beépítése miatt – perdöntő 
szerepet játszik a források hatékony 
felhasználását célzó kezdeményezések 
támogatásában;

3. rámutat arra, hogy a regionális politika –
hosszú távú fejlesztési programjai, 
decentralizált igazgatási rendszere és az 
EU fenntartható fejlődésre vonatkozó 
prioritásainak beépítése miatt – perdöntő 
szerepet játszik a források hatékony 
felhasználását célzó kezdeményezések 
támogatásában; kéri a jelenlegi programok 
és gyakorlatok felülvizsgálatát annak 
biztosítása érdekében, hogy az erőforrások 
lehető leghatékonyabb felhasználása 
alapvető szempont legyen a regionális 
politikában;

Or. en

Módosítás 21
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat arra, hogy a regionális politika –
hosszú távú fejlesztési programjai, 
decentralizált igazgatási rendszere és az 
EU fenntartható fejlődésre vonatkozó 
prioritásainak beépítése miatt – perdöntő 
szerepet játszik a források hatékony 
felhasználását célzó kezdeményezések 
támogatásában;

3. rámutat arra, hogy a regionális politika 
kiemelkedő szerepet játszik a források 
hatékony felhasználását célzó 
kezdeményezések támogatásában hosszú 
távú fejlesztési programjai, decentralizált 
igazgatási rendszere és az EU fenntartható 
fejlődésre vonatkozó prioritásaira való 
kiterjedése miatt, továbbá a partnerek 
partnerségi elv szerinti értékes 
hozzájárulása révén, amelynek megfelelő 
támogatásra van szüksége a technikai 
segítségnyújtás, a partnerek 
kapacitásépítése és az egyszerűsítés
folytatása keretében;

Or. en
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Módosítás 22
Riikka Manner

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat arra, hogy a regionális politika –
hosszú távú fejlesztési programjai, 
decentralizált igazgatási rendszere és az 
EU fenntartható fejlődésre vonatkozó 
prioritásainak beépítése miatt – perdöntő 
szerepet játszik a források hatékony 
felhasználását célzó kezdeményezések 
támogatásában;

3. rámutat arra, hogy a regionális politika –
hosszú távú fejlesztési programjai, 
decentralizált igazgatási rendszere és az 
EU fenntartható fejlődésre vonatkozó 
prioritásainak beépítése miatt – perdöntő 
szerepet játszik a források hatékony 
felhasználását célzó kezdeményezések 
támogatásában; úgy véli, hogy ezeket a 
prioritásokat szem előtt kell tartani a 
regionális politikára vonatkozó későbbi 
jogalkotás során, hangsúlyt helyezve 
azokra a projektekre, amelyek kifejezetten 
az erőforrások hatékony felhasználását 
segítik elő;

Or. fi

Módosítás 23
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat arra, hogy a regionális politika –
hosszú távú fejlesztési programjai, 
decentralizált igazgatási rendszere és az 
EU fenntartható fejlődésre vonatkozó 
prioritásainak beépítése miatt – perdöntő 
szerepet játszik a források hatékony 
felhasználását célzó kezdeményezések 
támogatásában;

3. rámutat arra, hogy a regionális politika –
hosszú távú fejlesztési programjai, 
decentralizált igazgatási rendszere és az 
EU fenntartható fejlődésre vonatkozó 
prioritásainak beépítése miatt – perdöntő 
szerepet játszik a források hatékony 
felhasználását célzó kezdeményezések 
támogatásában; hangsúlyozza, hogy 
azoknak az európai uniós intézkedéseknek 
és politikai stratégiáknak, amelyek 
segítségével már sikerült megoldani az 
erőforrások hatékony felhasználását, 
mintául kellene szolgálniuk más 
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természeti erőforrásokkal való 
gazdálkodáshoz kapcsolódó stratégiák 
elfogadásához és végrehajtásához;

Or. lt

Módosítás 24
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat arra, hogy a regionális politika –
hosszú távú fejlesztési programjai, 
decentralizált igazgatási rendszere és az 
EU fenntartható fejlődésre vonatkozó 
prioritásainak beépítése miatt – perdöntő 
szerepet játszik a források hatékony 
felhasználását célzó kezdeményezések 
támogatásában;

3. rámutat arra, hogy a regionális politika –
hosszú távú fejlesztési programjai, 
decentralizált igazgatási rendszere és az 
EU fenntartható fejlődésre vonatkozó 
prioritásainak beépítése miatt – perdöntő 
szerepet játszik a források hatékony 
felhasználását célzó kezdeményezések 
támogatásában; hangsúlyozza, hogy 
megfelelő infrastruktúrákkal kell 
rendelkezni a mezőgazdasági 
ismeretrendszerek és innovációk 
fejlesztéséhez és terjesztéséhez, 
nevezetesen az oktatási és képzési 
lehetőségek, a termelőknek nyújtott 
tanácsadás és a bevált gyakorlatok cseréje 
terén, a mezőgazdaság korszerűsítése, az 
innovatív mezőgazdasági termelők 
tapasztalataik átadásában való 
támogatása és a hozzáadott értéket 
előállító láncok hatékonyságának javítása 
érdekében; úgy véli, hogy ezeket a 
programokat valamennyi tagállamban 
elérhetővé kell tenni;

Or. lt

Módosítás 25
Rosa Estaràs Ferragut
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat arra, hogy a regionális politika –
hosszú távú fejlesztési programjai, 
decentralizált igazgatási rendszere és az 
EU fenntartható fejlődésre vonatkozó 
prioritásainak beépítése miatt – perdöntő
szerepet játszik a források hatékony 
felhasználását célzó kezdeményezések 
támogatásában;

3. rámutat arra, hogy a regionális politika 
fontos szerepet játszhat a források 
hatékony felhasználását célzó 
kezdeményezések támogatásában; e 
tekintetben a regionális politika 
fejlesztheti e lehetőségeket az olyan 
jellegzetességei révén, mint hogy hosszú 
távú fejlesztési programokon és 
decentralizált irányítási rendszeren 
alapul; a regionális politika belefoglalása 
az EU különböző prioritásaiba ugyancsak 
elősegíti, hogy különösen jól szolgálja az 
erőforrások hatékonyabb felhasználását;

Or. es

Módosítás 26
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat arra, hogy a regionális politika –
hosszú távú fejlesztési programjai, 
decentralizált igazgatási rendszere és az 
EU fenntartható fejlődésre vonatkozó 
prioritásainak beépítése miatt – perdöntő
szerepet játszik a források hatékony 
felhasználását célzó kezdeményezések 
támogatásában;

3. rámutat arra, hogy a regionális politika –
hosszú távú fejlesztési programjai,
decentralizált igazgatási rendszere és az 
EU fenntartható fejlődésre vonatkozó 
prioritásainak beépítése miatt – kiemelkedő
szerepet játszik a források hatékony 
felhasználását célzó kezdeményezések –
különösen az épületek 
energiahatékonysága, a kutatással 
kapcsolatos beruházások, az innováció és 
a fenntartható fejlődés – támogatásában;

Or. fr
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Módosítás 27
Erminia Mazzoni

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3 a. emlékeztet a jövő kohéziós 
politikájáról folyó aktuális vitára, 
amelynek az eredményekre kell 
összpontosítania, és kéri, hogy a 
megvalósítandó legfontosabb célkitűzések 
közé vegyék fel az erőforrás-
hatékonyságot is; 

Or. en

Módosítás 28
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió 
és a tagállamok feladata, hogy 
ösztönözzenek minden kezdeményezést, 
amelynek célja az erőforrások 
felhasználásának hatékonyabbá tétele a 
világon;

Or. lt

Módosítás 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. emlékeztet arra, hogy az erőforrások 
hatékony felhasználása szempontjából 
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rendkívül fontos a több régiót és több 
tagállamot  magukba foglaló, közös 
stratégiák kidolgozása; e tekintetben 
kiemeli az európai területi együttműködés 
fontosságát az összehangolt stratégiák 
megvalósítása tekintetében, valamint a 
határokon átnyúló energetikai és 
környezetvédelmi infrastruktúrákkal 
kapcsolatos beruházások sürgető mivoltát 
az erőforrások jobb védelme és szabad 
áramlása érdekében; ösztönzi az 
elsősorban a környezetvédelemre, az 
ellátásra és az energiaügyi önállóságra 
összpontosító makroregionális stratégiák 
kidolgozását;

Or. fr

Módosítás 30
Tamás Deutsch

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a 
forráshatékonyságot regionális és helyi 
szinten kell kezelni – szem előtt tartva az 
európai régiók jellegzetességeit és eltérő 
fejlettségi szintjét –, és a regionális és helyi 
önkormányzatokat és partnereket 
közvetlenül be kell vonni a vonatkozó 
intézkedések megtervezésébe és 
végrehajtásába; ez valamennyi szinten 
fokozná a forráshatékonysággal 
kapcsolatos célok megvalósítása iránti 
felelősség érzését;

4. hangsúlyozza, hogy a 
forráshatékonyságot regionális és helyi 
szinten kell kezelni – szem előtt tartva az 
európai régiók jellegzetességeit és eltérő 
fejlettségi szintjét –, és a regionális és helyi 
önkormányzatokat, valamint a civil 
szervezeteket, polgárokat és más
partnereket közvetlenül be kell vonni a 
vonatkozó intézkedések megtervezésébe és 
végrehajtásába; ez valamennyi szinten 
fokozná a forráshatékonysággal 
kapcsolatos célok megvalósítása iránti 
felelősség érzését;

Or. en

Módosítás 31
Luís Paulo Alves
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a 
forráshatékonyságot regionális és helyi 
szinten kell kezelni – szem előtt tartva az 
európai régiók jellegzetességeit és eltérő 
fejlettségi szintjét –, és a regionális és helyi 
önkormányzatokat és partnereket 
közvetlenül be kell vonni a vonatkozó 
intézkedések megtervezésébe és 
végrehajtásába; ez valamennyi szinten 
fokozná a forráshatékonysággal 
kapcsolatos célok megvalósítása iránti 
felelősség érzését;

4. hangsúlyozza, hogy a 
forráshatékonyságot regionális és helyi 
szinten kell kezelni – szem előtt tartva a 
fejlődési lehetőségek kiaknázását, 
valamint a legsúlyosabb hiányosságok és 
az európai régiók eltérő fejlettségi 
szintjének orvoslását–, és a regionális és 
helyi önkormányzatokat és partnereket a 
partnerség elvének megerősítése révén 
közvetlenül be kell vonni a vonatkozó 
intézkedések megtervezésébe és 
végrehajtásába; ez valamennyi szinten 
fokozná a forráshatékonysággal 
kapcsolatos célok megvalósítása iránti 
felelősségérzetet;

Or. pt

Módosítás 32
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a 
forráshatékonyságot regionális és helyi 
szinten kell kezelni – szem előtt tartva az 
európai régiók jellegzetességeit és eltérő 
fejlettségi szintjét –, és a regionális és helyi 
önkormányzatokat és partnereket 
közvetlenül be kell vonni a vonatkozó 
intézkedések megtervezésébe és 
végrehajtásába; ez valamennyi szinten 
fokozná a forráshatékonysággal 
kapcsolatos célok megvalósítása iránti 
felelősség érzését;

4. hangsúlyozza, hogy a 
forráshatékonyságot regionális és helyi 
szinten kell kezelni – szem előtt tartva az 
európai régiók jellegzetességeit és eltérő 
fejlettségi szintjét –, és a regionális és helyi 
önkormányzatokat és partnereket 
közvetlenül be kell vonni a vonatkozó 
intézkedések megtervezésébe és 
végrehajtásába; ez valamennyi szinten 
fokozná a forráshatékonysággal 
kapcsolatos célok megvalósítása iránti 
felelősség érzését; azt ajánlja, hogy vegyék 
számba és népszerűsítsék a bevált 
gyakorlatokat a helyi és regionális 
önkormányzati hálózatok keretében;
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Or. ro

Módosítás 33
Franz Obermayr

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a
forráshatékonyságot regionális és helyi
szinten kell kezelni – szem előtt tartva az 
európai régiók jellegzetességeit és eltérő 
fejlettségi szintjét –, és a regionális és helyi 
önkormányzatokat és partnereket
közvetlenül be kell vonni a vonatkozó 
intézkedések megtervezésébe és 
végrehajtásába; ez valamennyi szinten 
fokozná a forráshatékonysággal 
kapcsolatos célok megvalósítása iránti 
felelősség érzését;

4. hangsúlyozza, hogy a források
regionális és helyi szintű hatékony 
felhasználásának szem előtt kell tartania
az európai régiók jellegzetességeit is, és a 
regionális és helyi önkormányzatokat, 
partnereket, polgárokat és vállalkozásokat
közvetlenül be kell vonni a vonatkozó 
intézkedések megtervezésébe és 
végrehajtásába; ez valamennyi szinten 
fokozná a forráshatékonysággal 
kapcsolatos célok megvalósítása iránti 
felelősség érzését;

Or. de

Módosítás 34
Alain Cadec

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a 
forráshatékonyságot regionális és helyi 
szinten kell kezelni – szem előtt tartva az 
európai régiók jellegzetességeit és eltérő 
fejlettségi szintjét –, és a regionális és helyi 
önkormányzatokat és partnereket 
közvetlenül be kell vonni a vonatkozó 
intézkedések megtervezésébe és 
végrehajtásába; ez valamennyi szinten 
fokozná a forráshatékonysággal 
kapcsolatos célok megvalósítása iránti 

4. hangsúlyozza, hogy a 
forráshatékonyságot regionális és helyi 
szinten kell kezelni – szem előtt tartva az 
európai régiók jellegzetességeit és eltérő 
fejlettségi szintjét –, és a regionális és helyi 
önkormányzatokat, valamint a 
magánszférában és a civil szervezetként 
működő partnereket közvetlenül be kell 
vonni a vonatkozó intézkedések 
megtervezésébe és végrehajtásába; ez 
valamennyi szinten fokozná a 
forráshatékonysággal kapcsolatos célok 
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felelősség érzését; megvalósítása iránti felelősség érzését

Or. fr

Módosítás 35
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a 
forráshatékonyságot regionális és helyi 
szinten kell kezelni – szem előtt tartva az 
európai régiók jellegzetességeit és eltérő 
fejlettségi szintjét –, és a regionális és helyi 
önkormányzatokat és partnereket 
közvetlenül be kell vonni a vonatkozó 
intézkedések megtervezésébe és 
végrehajtásába; ez valamennyi szinten 
fokozná a forráshatékonysággal 
kapcsolatos célok megvalósítása iránti 
felelősség érzését;

4. hangsúlyozza, hogy a 
forráshatékonyságot regionális és helyi 
szinten kell kezelni – szem előtt tartva az 
európai régiók jellegzetességeit és eltérő 
fejlettségi szintjét –, és a regionális és helyi 
önkormányzatokat és partnereket 
közvetlenül be kell vonni a vonatkozó 
intézkedések – köztük a lakások 
energiahatékonyságával, az építkezésekkel 
és a fenntartható mobilitással foglalkozó 
projektek – megtervezésébe és 
végrehajtásába; ez valamennyi szinten 
fokozná a forráshatékonysággal 
kapcsolatos célok megvalósítása iránti 
felelősség érzését;

Or. en

Módosítás 36
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a 
forráshatékonyságot regionális és helyi 
szinten kell kezelni – szem előtt tartva az 
európai régiók jellegzetességeit és eltérő 
fejlettségi szintjét –, és a regionális és helyi 
önkormányzatokat és partnereket 

4. hangsúlyozza, hogy a 
forráshatékonyságot regionális és helyi 
szinten kell kezelni, szem előtt tartva az 
európai régiók jellegzetességeit és eltérő 
fejlettségi szintjét, valamint az európai 
régiók és városok fontos szerepét az 
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közvetlenül be kell vonni a vonatkozó 
intézkedések megtervezésébe és 
végrehajtásába; ez valamennyi szinten 
fokozná a forráshatékonysággal 
kapcsolatos célok megvalósítása iránti 
felelősség érzését;

erőforrások hatékony felhasználására 
vonatkozó célkitűzések teljesítésében; 
hangsúlyozza továbbá, hogy a regionális 
és helyi önkormányzatokat és partnereket 
közvetlenül be kell vonni a vonatkozó 
intézkedések megtervezésébe és 
végrehajtásába; ez valamennyi szinten 
fokozná a forráshatékonysággal 
kapcsolatos célok megvalósítása iránti 
felelősség érzését;

Or. lt

Módosítás 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a 
forráshatékonyságot regionális és helyi 
szinten kell kezelni – szem előtt tartva az 
európai régiók jellegzetességeit és eltérő 
fejlettségi szintjét –, és a regionális és helyi 
önkormányzatokat és partnereket
közvetlenül be kell vonni a vonatkozó 
intézkedések megtervezésébe és 
végrehajtásába; ez valamennyi szinten 
fokozná a forráshatékonysággal 
kapcsolatos célok megvalósítása iránti 
felelősség érzését;

4. hangsúlyozza, hogy a 
forráshatékonyságot regionális és helyi 
szinten kell kezelni – szem előtt tartva az 
európai régiók jellegzetességeit és eltérő 
fejlettségi szintjét –, és a regionális és helyi 
önkormányzatokat és a civil társadalom 
képviselőit be kell vonni a vonatkozó 
intézkedések megtervezésébe és 
végrehajtásába, mivel ez valamennyi 
szinten erősítené a felelősség érzését, és 
segítené a forráshatékonysággal 
kapcsolatos célokkal való azonosulást;

Or. fr

Módosítás 38
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a 
forráshatékonyságot regionális és helyi 
szinten kell kezelni – szem előtt tartva az 
európai régiók jellegzetességeit és eltérő 
fejlettségi szintjét –, és a regionális és helyi 
önkormányzatokat és partnereket 
közvetlenül be kell vonni a vonatkozó 
intézkedések megtervezésébe és 
végrehajtásába ez valamennyi szinten 
fokozná a forráshatékonysággal 
kapcsolatos célok megvalósítása iránti 
felelősség érzését;

4. hangsúlyozza, hogy a 
forráshatékonysággal mind regionális, 
mind helyi szinten foglalkozni kell, ezáltal 
hangsúlyozva a regionális és helyi 
önkormányzatok és partnerek
részvételének fontosságát a kezdeti 
tervezésben, valamint a programok és a
vonatkozó intézkedések ezt követő 
végrehajtásában; ez az eljárás valamennyi 
szinten fokozná a forráshatékonysággal 
kapcsolatos célok megvalósítása iránti 
felelősség érzését;

Or. es

Módosítás 39
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a 
forráshatékonyságot regionális és helyi 
szinten kell kezelni – szem előtt tartva az 
európai régiók jellegzetességeit és eltérő 
fejlettségi szintjét –, és a regionális és helyi 
önkormányzatokat és partnereket 
közvetlenül be kell vonni a vonatkozó 
intézkedések megtervezésébe és 
végrehajtásába; ez valamennyi szinten 
fokozná a forráshatékonysággal 
kapcsolatos célok megvalósítása iránti 
felelősség érzését;

4. hangsúlyozza, hogy a 
forráshatékonyságot regionális és helyi 
szinten kell kezelni – szem előtt tartva az 
európai régiók jellegzetességeit és eltérő 
fejlettségi szintjét –, és a regionális és helyi 
önkormányzatokat és partnereket 
közvetlenül be kell vonni a vonatkozó 
intézkedések megtervezésébe és 
végrehajtásába; ez valamennyi szinten 
fokozná a forráshatékonysággal 
kapcsolatos célok megvalósítása iránti 
felelősség érzését; hangsúlyozza, hogy a 
helyi és regionális hatóságoknak az 
energiahatékonyságra vonatkozó 
intézkedéseiket hozzá kell igazítaniuk az 
Európa 2020 stratégiához, és ezeket az 
intézkedéseket bele kell foglalniuk az 
összes kiemelt kezdeményezést tartalmazó, 
szélesebb körű területi paktumokba;
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Or. en

Módosítás 40
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a 
forráshatékonyságot regionális és helyi 
szinten kell kezelni – szem előtt tartva az 
európai régiók jellegzetességeit és eltérő 
fejlettségi szintjét –, és a regionális és helyi 
önkormányzatokat és partnereket 
közvetlenül be kell vonni a vonatkozó
intézkedések megtervezésébe és 
végrehajtásába; ez valamennyi szinten 
fokozná a forráshatékonysággal 
kapcsolatos célok megvalósítása iránti 
felelősség érzését;

4. hangsúlyozza, hogy a 
forráshatékonyságot regionális és helyi 
szinten kell kezelni – szem előtt tartva az 
európai régiók jellegzetességeit és eltérő 
fejlettségi szintjét –, és a regionális és helyi 
önkormányzatokat és a társadalmi-
gazdasági, valamint civil szervezetként 
működő partnereket közvetlenül be kell 
vonni az intézkedések megtervezésének és 
végrehajtásának valamennyi fázisába, 
mivel ez valamennyi szinten fokozná a 
forráshatékonysággal kapcsolatos célok 
megvalósítása iránti felelősség érzését;

Or. fr

Módosítás 41
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy rendkívül fontos 
egy hatékonyabb gazdálkodási politika 
bevezetésével arra törekedni, hogy ne 
pazaroljuk a rendelkezésre álló 
forrásokat, az Unió polgárait pedig 
tájékoztatni kell erről, és jobban be kell 
őket vonni ebbe az ügybe,

Or. pl
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Módosítás 42
Franz Obermayr

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4 bis. ezenfelül hangsúlyozza, hogy 
mennyire fontos Európa-szerte a konkrét 
és megfelelő ösztönzők létrehozása a 
magánemberek – mint például az ingatlan 
és földterületek tulajdonosai – számára 
annak érdekében, hogy tulajdonukat a 
lehető leggazdaságosabb módon kezeljék;

Or. de

Módosítás 43
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy hosszú távon az 
éghajlatváltozás az egyik meghatározó 
tényező, ezért hatékony és következetes 
módon kell eljárni regionális, tagállami és 
európai szinten; úgy véli, hogy az e 
témában végzett kutatás és fejlesztés 
elengedhetetlenül fontos a források 
felhasználásának ily módon történő 
megvalósításához;

Or. ro

Módosítás 44
Kerstin Westphal

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. javasolja a tagállamoknak, hogy a 
prioritások meghatározásába, az 
intézkedések megtervezésébe és 
végrehajtásába kezdettől fogva vonják be a 
szubnacionális szinteket is;

5. javasolja a tagállamoknak, hogy a 
prioritások meghatározásába, az 
intézkedések megtervezésébe és 
végrehajtásába kezdettől fogva vonják be a 
szubnacionális, köztük a helyi szinteket is;

Or. de

Módosítás 45
Derek Vaughan

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. javasolja a tagállamoknak, hogy a 
prioritások meghatározásába, az 
intézkedések megtervezésébe és 
végrehajtásába kezdettől fogva vonják be a 
szubnacionális szinteket is;

5. javasolja a tagállamoknak, hogy a 
prioritások meghatározásába, az 
intézkedések megtervezésébe és 
végrehajtásába kezdettől fogva vonják be a 
szubnacionális szinteket is; a vitákat és az 
információ megosztását szolgáló platform 
biztosítása érdekében javasolja továbbá a 
polgárokkal való konzultációkat, mivel a 
nyilvánosság alapvető szerepet játszik 
ezen intézkedések végrehajtásában, és az 
energiahatékony Európa nyújtotta 
előnyöket végeredményben a polgárok 
élvezik majd;

Or. en

Módosítás 46
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. javasolja a tagállamoknak, hogy a 5. javasolja a tagállamoknak, hogy a 
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prioritások meghatározásába, az 
intézkedések megtervezésébe és 
végrehajtásába kezdettől fogva vonják be a 
szubnacionális szinteket is;

prioritások meghatározásába, az 
intézkedések megtervezésébe és 
végrehajtásába kezdettől fogva közvetlenül 
vonják be a szubnacionális szinteket is;

Or. pt

Módosítás 47
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a figyelmet a közös alapvető 
mutatók meglétének fontosságára, 
amelyek alapján ágazatonként értékelni 
lehet az elfogadott intézkedések hatását, 
és lényegesnek tartja, hogy a Bizottság 
részt vegyen e mutatók 
meghatározásában;

Or. ro

Módosítás 48
Franz Obermayr

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5 bis. megállapítja, hogy évente 5,2 
milliárd euró értékű nyersanyag kerül 
felhasználatlanul a szemétbe; ezért 
hangsúlyozza, hogy a 
hulladékgazdálkodás központi 
jelentőséggel bír az erőforrás-hatékonyság 
szempontjából; kéri ezért, hogy a 
hulladékok fokozottabban kerüljenek 
hasznosításra nyersanyagforrásként;

Or. de
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Módosítás 49
Alain Cadec

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kéri a Bizottságot, hogy dolgozza ki a 
regionális alapok kezelésével kapcsolatos 
bevált gyakorlatok Európai Unión belüli 
cseréjét, mivel ezek az alapok központi 
szerepet játszanak az erőforrások 
felhasználásában;

Or. fr

Módosítás 50
Alain Cadec

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. rámutat arra, hogy a nemzeti és 
regionális szintű döntéshozóknak 
maradéktalanul tisztában kell lenniük a 
növekedés és a forrásfelhasználás 
szétválasztásának fontosságával; felszólít 
minden tagállamot és régiót arra, hogy a 
hatékony forrásfelhasználás érdekében 
tegyenek további erőfeszítéseket.

6. rámutat arra, hogy a nemzeti és 
regionális szintű döntéshozóknak 
maradéktalanul tisztában kell lenniük a 
gazdasági növekedés és a 
forrásfelhasználás összehangolásának
fontosságával; felszólít minden tagállamot 
és régiót arra, hogy a hatékony 
forrásfelhasználás érdekében tegyenek 
további erőfeszítéseket;

Or. fr

Módosítás 51
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. rámutat arra, hogy a nemzeti és 
regionális szintű döntéshozóknak 
maradéktalanul tisztában kell lenniük a 
növekedés és a forrásfelhasználás 
szétválasztásának fontosságával; felszólít 
minden tagállamot és régiót arra, hogy a 
hatékony forrásfelhasználás érdekében 
tegyenek további erőfeszítéseket.

6. rámutat arra, hogy a nemzeti és 
regionális szintű döntéshozóknak 
maradéktalanul tisztában kell lenniük a 
növekedés és a forrásfelhasználás 
szétválasztásának fontosságával; felszólít 
minden tagállamot és régiót arra, hogy a 
hatékony forrásfelhasználás érdekében 
tegyenek további erőfeszítéseket, és 
támogassák az e témában végzett kutatást 
és fejlesztést;

Or. ro

Módosítás 52
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. rámutat arra, hogy a nemzeti és 
regionális szintű döntéshozóknak
maradéktalanul tisztában kell lenniük a 
növekedés és a forrásfelhasználás 
szétválasztásának fontosságával; felszólít 
minden tagállamot és régiót arra, hogy a 
hatékony forrásfelhasználás érdekében 
tegyenek további erőfeszítéseket.

6. rámutat arra, hogy a nemzeti és 
regionális szintű döntéshozóknak 
maradéktalanul tisztában kell lenniük a 
növekedés és a forrásfelhasználás 
szétválasztásának fontosságával; felszólít 
minden tagállamot és régiót arra, hogy a 
hatékony forrásfelhasználás érdekében 
tegyenek további erőfeszítéseket;
hangsúlyozza ebben az összefüggésben, 
hogy a célkitűzéseknek 
megvalósíthatónak, költségeiknek pedig 
ésszerűnek kell lenniük, és a hosszú távú 
célkitűzéshez és az ahhoz vezető úthoz kell 
kapcsolódniuk;

Or. nl

Módosítás 53
Elisabeth Schroedter, Karima Delli
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Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6 a. úgy véli, hogy a kohéziós politika és 
programozási ciklusa átláthatósága, a 
kiadások elosztása és a strukturális alapok 
lehetséges kedvezményezettjeinek 
tájékoztatása alapfeltételek a kohéziós 
politika átfogó célkitűzéseinek 
megvalósításához; kéri a Bizottságot, hogy 
biztosítsa, hogy az infrastruktúrára 
fordított beruházásokat helyi 
demokratikus ellenőrzésnek vessék alá, és 
hogy kielégítsék a felhasználók 
szükségleteit;

Or. en

Módosítás 54
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy az innováció és a 
kutatás fontos szerepet játszik a 
fenntarthatóbb termelési és fogyasztási 
módozatok bevezetésében;

Or. nl

Módosítás 55
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza azokat az előnyöket, 
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amelyek a bevált gyakorlatoknak a 
kohéziós politika érintettjei közötti 
terjesztéséből származnak;

Or. fr

Módosítás 56
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6 b. emlékeztet arra, hogy az ERFA-nak 
továbbra is teljesítenie kell az erőforrások 
hatékony felhasználása és az 
energiaszegénység elleni küzdelem 
egymást kiegészítő, kettős célkitűzését;

Or. en

Módosítás 57
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. hangsúlyozza, hogy a vállalkozók és a 
fogyasztók egyaránt kezükben tartják a 
források hatékony európai 
felhasználásának egyik kulcsát;

Or. nl

Módosítás 58
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6 c. hangsúlyozza, hogy a városi területek 
energetikai infrastruktúrájával és az 
energiahatékonysággal kapcsolatos 
projektek tekintetében elő kell mozdítani a 
JESSICA pénzügyi tervezési eszközt.

Or. en


