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Módosítás 1
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a területi együttműködés 
elvei a külső határokra is alkalmazandók, 
és kulcsfontosságú eszközök az Unió 
gazdasági fejlődésének fokozása, valamint 
az Unió szomszédságpolitikával 
kapcsolatos átfogó politikai céljai – többek 
között a demokrácia előmozdítása –
szempontjából; úgy véli, hogy ezeket a 
célokat csak a civil társadalom, valamint a 
regionális és helyi hatóságok közötti 
együttműködés révén lehet megvalósítani; 
hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak ki 
kellene terjesztenie integrált 
megközelítését az egyik pillérét képező és 
a közérdeket garantáló helyi és regionális 
hatóságok határozott támogatása 
érdekében;

1. úgy véli, hogy a területi együttműködés 
elvei a külső határokra is alkalmazandók, 
és kulcsfontosságú eszközök az Unió 
gazdasági fejlődésének fokozása, valamint 
az Unió szomszédságpolitikával 
kapcsolatos átfogó politikai céljai – többek 
között a demokrácia előmozdítása –
szempontjából; úgy véli, hogy ezeket a 
célokat csak a civil társadalom, valamint a 
regionális és helyi hatóságok közötti 
együttműködés révén lehet megvalósítani,
ily módon figyelembe véve az ESZP-
országokon belüli területi helyzetek 
sokféleségét és előmozdítva a 
szubszidiaritás és a többszintű 
kormányzás elvét; hangsúlyozza, hogy a 
Bizottságnak ki kellene terjesztenie 
integrált megközelítését az egyik pillérét 
képező és a közérdeket garantáló helyi és 
regionális hatóságok határozott támogatása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 2
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a területi együttműködés 
elvei a külső határokra is alkalmazandók, 
és kulcsfontosságú eszközök az Unió 
gazdasági fejlődésének fokozása, valamint 
az Unió szomszédságpolitikával 

1. úgy véli, hogy a területi együttműködés 
elvei a külső határokra is alkalmazandók, 
és kulcsfontosságú eszközök az Unió 
gazdasági fejlődésének fokozása, valamint 
az Unió szomszédságpolitikával 
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kapcsolatos átfogó politikai céljai – többek 
között a demokrácia előmozdítása –
szempontjából; úgy véli, hogy ezeket a 
célokat csak a civil társadalom, valamint a 
regionális és helyi hatóságok közötti 
együttműködés révén lehet megvalósítani; 
hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak ki 
kellene terjesztenie integrált 
megközelítését az egyik pillérét képező és 
a közérdeket garantáló helyi és regionális 
hatóságok határozott támogatása 
érdekében;

kapcsolatos átfogó politikai céljai – többek 
között a demokrácia előmozdítása –
szempontjából; úgy véli, hogy ezeket a 
célokat csak a civil társadalom, valamint a 
regionális és helyi hatóságok közötti
együttműködés révén lehet megvalósítani 
annak érdekében, hogy hatékonyan 
válaszolhassanak a terület és a polgárok 
igényeire; hangsúlyozza, hogy a 
Bizottságnak ki kellene terjesztenie 
integrált megközelítését az egyik pillérét 
képező és a közérdeket garantáló helyi és 
regionális hatóságok határozott támogatása 
érdekében;

Or. fr

Módosítás 3
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet a tengermedencék 
tekintetében folytatott együttműködési 
politikák jelentőségére, valamint annak 
szükségességére, hogy azt a legkülső 
területek tekintetében a lehető legtágabb 
értelemben határozzák meg; 
hangsúlyozza, hogy az együttműködési 
politikákat decentralizálni kell, 
közvetlenebbül bevonva a helyi 
hatóságokat a közös érdekű kérdésekbe; 
felszólítja a Bizottságot, hogy az ESZP-n 
belül erősítse meg a tengermedencével 
kapcsolatos elképzelést;

Or. fr

Módosítás 4
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy az ESZP-nek az 
intézményi és gazdasági támogatás, a 
beruházás, a társadalmi kohézió, a 
környezet, a kultúra, a mobilitás és az 
olyan hálózatok kiépítésének
előmozdítására irányuló konkrét 
projekteket kell előnyben részesítenie, 
amelyek révén a helyi és regionális 
hatóságok megtanulhatnak 
együttműködni és kicserélhetik a legjobb 
gyakorlataikat annak érdekében, hogy 
megragadják a közös fejlődési 
lehetőségeket;

Or. fr

Módosítás 5
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megállapítja, hogy a demokrácia 
fejlesztése érdekében az EU-nak küzdenie 
kell azon belső és külső veszélyek ellen, 
amelyek rendszeresen fenyegetik az uniós 
tagállamok demokratikus rendszereit; úgy 
véli, hogy – mivel ez hatalmas kihívást 
jelent az EU egészére nézve – az EU-nak a 
párbeszéd és az együttműködés 
élénkítésével nemcsak a világszintű
demokratikus fejlődési folyamatok 
hatékonyságát kell fokoznia, hanem saját 
tagállamaiban is meg kell erősítenie a 
demokráciát és a biztonságot;

Or. lt
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Módosítás 6
László Surján

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy a gazdasági és 
társadalmi kohézióra vonatkozó, célzott 
politikákkal csökkenthető az EU külső 
határai által megosztott közösségek közötti 
fejlődési szakadék; megállapítja, hogy az 
ismeretek felhasználására vonatkozó 
különös eszközök, a tapasztalatok helyi és 
regionális hatóságok közötti megosztását 
szolgáló platformok, valamint a határ 
menti területeken kialakított megfelelő 
infrastruktúrák lehetővé tennék a határ 
menti régiók fenntartható fejlődését, 
valamint csökkentenék a közösségekben 
az EU-n belül és kívül érzékelhetően 
eltérő fejlettségi szintek által gerjesztett 
feszültségeket is;

Or. en

Módosítás 7
László Surján

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza a külső határokon túli 
régiókat is felölelő európai területi 
együttműködési csoportosulásokban 
(EGTC) rejlő óriási lehetőségeket; a 
szomszédos harmadik országokkal egyedi 
megállapodások megkötését ösztönzi a 
nemzeti jog szerinti EGTC-struktúrákat 
lehetővé tevő nemzeti jogszabályok, 
valamint a harmadik országok helyi és 
regionális hatóságainak az EGTC-kben 
való részvételét lehetővé tevő államközi 
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megállapodások bevezetése céljából; 

Or. en

Módosítás 8
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. azon a véleményen van, hogy az EU-
ban az emberi jogokkal összefüggő 
demokráciaellenes magatartás
valamennyi formájával szemben azonos 
normákat kell alkalmazni, mind a 
szomszédos országok, mind pedig belül –
azaz az uniós tagállamok – tekintetében; 

Or. lt

Módosítás 9
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza az eurorégiók kiemelkedő 
szerepét a kohéziós politika 
célkitűzéseinek elérésében, és ösztönzi a 
Bizottságot, hogy mozdítsa elő és segítse 
fejlesztésüket, különösen a határ menti 
régiókban, ily módon fokozva az 
eurorégióknak az európai 
szomszédságpolitikában játszott szerepét; 

2. hangsúlyozza az eurorégiók kiemelkedő 
szerepét a kohéziós politika 
célkitűzéseinek elérésében, és ösztönzi a 
Bizottságot, hogy mozdítsa elő és segítse 
fejlesztésüket, különösen a határ menti 
régiókban, ily módon fokozva az 
eurorégióknak az európai 
szomszédságpolitikában játszott szerepét; 
megállapítja továbbá, hogy az EU 
legkülső régiói abból a szempontból is 
jelentős szerepet játszanak, hogy ezek 
alkotják a határt a külső világgal, 
valamint elősegíthetik a világ más 
részeivel fenntartott uniós kapcsolatok
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fejlesztését;

Or. pt

Módosítás 10
Evgeni Kirilov

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. azon a véleményen van, hogy az EU-
val szomszédos országokat is felölelő
uniós makrorégiókban rejlő lehetőségeket 
teljes mértékben ki kell használni az uniós 
tagállamok és az ESZP-országok számára 
közös érdekű prioritások és projektek 
megfelelőbb összehangolása, 
következésképpen pedig a kölcsönösen 
pozitív eredmények elérése és a befektetett 
erőforrások optimalizálása érdekében;

Or. en

Módosítás 11
François Alfonsi

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy az ESZP-vel 
kapcsolatos új megközelítésnek az EU 
makroregionális stratégiáit is figyelembe 
kell vennie;

Or. fr

Módosítás 12
Luís Paulo Alves



AM\877932HU.doc 9/15 PE472.311v01-00

HU

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy az ESZP-nek el kel 
ismernie, hogy a legkülső régiók sok 
esetben a schengeni térségbe való első 
belépési pontot jelentik, ily módon pedig 
elsőként szembesülnek a harmadik 
országokból érkező illegális
bevándorlással;

Or. pt

Módosítás 13
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az európai 
szomszédságpolitikát tágan kell értelmezni 
a szomszédos területek gazdasági 
fejlődésének fellendítése érdekében; 
kiemeli a vízumkövetelmények 
enyhítésének pozitív hatását a 
kishatárforgalomra és a regionális piacok 
fejlődésére, különösen a diákok, kutatók, 
üzletemberek, művészek vagy újságírók 
tekintetében; ennek kapcsán felszólítja a 
Bizottságot, hogy javasolja az 
1931/2006/EK rendelet 3. cikkének 
módosítását a „határ menti terület” 
meghatározásának kibővítése céljából, 
valamint hogy növelje a kishatár-átlépési 
jogokkal rendelkezők számát, lehetővé téve 
számukra, hogy a teljes határrégióban 
szabadon mozogjanak;

3. hangsúlyozza, hogy az európai 
szomszédságpolitikát tágan kell értelmezni 
a szomszédos területek gazdasági 
fejlődésének fellendítése érdekében; 
kiemeli a vízumkövetelmények 
enyhítésének pozitív hatását a 
kishatárforgalomra és a regionális piacok 
fejlődésére, különösen a diákok, kutatók, 
üzletemberek, művészek vagy újságírók 
tekintetében; ennek kapcsán felszólítja a 
Bizottságot, hogy a területek igényei 
alapján igazítsa ki a „határ menti terület” 
meghatározását azzal a céllal, hogy –
amennyiben ez kívánatos – növelje a 
kishatár-átlépési jogokkal rendelkezők 
számát, lehetővé téve számukra, hogy a 
teljes határrégióban szabadon mozogjanak; 

Or. fr
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Módosítás 14
Evgeni Kirilov

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az európai 
szomszédságpolitikát tágan kell értelmezni 
a szomszédos területek gazdasági 
fejlődésének fellendítése érdekében; 
kiemeli a vízumkövetelmények 
enyhítésének pozitív hatását a 
kishatárforgalomra és a regionális piacok 
fejlődésére, különösen a diákok, kutatók, 
üzletemberek, művészek vagy újságírók 
tekintetében; ennek kapcsán felszólítja a 
Bizottságot, hogy javasolja az 
1931/2006/EK rendelet 3. cikkének 
módosítását a „határ menti terület” 
meghatározásának kibővítése céljából, 
valamint hogy növelje a kishatár-átlépési 
jogokkal rendelkezők számát, lehetővé téve 
számukra, hogy a teljes határrégióban 
szabadon mozogjanak;

3. hangsúlyozza, hogy az európai 
szomszédságpolitikát tágan kell értelmezni 
a szomszédos területek gazdasági 
fejlődésének fellendítése érdekében; 
kiemeli a vízumkövetelmények 
enyhítésének pozitív hatását a határokon 
átnyúló együttműködésre irányuló 
projektek megvalósítására, a 
kishatárforgalomra és a regionális piacok 
fejlődésére, különösen a diákok, kutatók, 
üzletemberek, művészek vagy újságírók 
tekintetében; ennek kapcsán felszólítja a 
Bizottságot, hogy javasolja az 
1931/2006/EK rendelet 3. cikkének 
módosítását a „határ menti terület” 
meghatározásának kibővítése céljából, 
valamint hogy növelje a kishatár-átlépési 
jogokkal rendelkezők számát, lehetővé téve 
számukra, hogy a teljes határrégióban 
szabadon mozogjanak;

Or. en

Módosítás 15
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy nem használják ki 
megfelelően a kohéziós alapok és a
fejlesztési együttműködési alapok közötti 
szinergiákat; kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy segítsék elő az ERFA, 
az ESZA és az EFA közötti, különösen a 
legkülső régiókra irányuló 
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keresztfinanszírozást; 

Or. fr

Módosítás 16
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy az ESZP 
végrehajtásának egyik legfőbb módja az 
élet valamennyi területén – jelesül a 
gazdaság, az oktatás, a kultúra és 
természetesen a politika terén – folytatott
partnerségben és együttműködésben 
rejlik;

Or. lt

Módosítás 17
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a legkülső régiók 
nélkül az EU nem rendelkezne a más 
kontinensekhez közeli „előőrsökkel”, és
sokkal szűkebb földrajzi határokra 
korlátozódna; megállapítja, hogy a 
legkülső régiók – elhelyezkedésük miatt –
jó helyzetben vannak ahhoz, hogy 
elmélyítsék a külső kapcsolatokat, ily 
módon lehetővé téve az EU számára, hogy 
befolyást gyakoroljon a világban; ezért 
úgy véli, hogy fő prioritásként a legkülső 
régiókra is ki kell terjeszteni az ESZP-t és 
alkalmazni kell az annak keretében 
biztosított – különösen a határokon 
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átnyúló együttműködést szolgáló –
eszközöket;

Or. pt

Módosítás 18
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. megállapítja, hogy a 
partnerországokban a fenntartható 
gazdasági fejlődés és a 
munkahelyteremtés az EU javát fogja 
szolgálni, ugyanakkor meg fogja erősíteni 
a szomszédsági kapcsolatokat is;

Or. lt

Módosítás 19
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy a keleti partnerség 
megerősítése központi szerepet fog 
játszani az EU határ menti régióinak 
fejlődésében; hangsúlyozza, hogy a keleti 
partnerségnek és a regionális fejlődésnek
együtt kell megvalósulniuk és 
ösztönözniük kell a két- és többoldalú 
együttműködést – például a 
szabadkereskedelmi megállapodásokat –, 
valamint a kulturális és civil társadalmi 
cserékhez hasonló, megfelelően 
finanszírozott közös projekteket; 

Or. en
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Módosítás 20
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
biztosítson nagyobb rugalmasságot a 
kohéziós politika keretében kiválasztott 
projektek innovatív finanszírozásának 
lehetőségei tekintetében, hogy azokat az 
európai és harmadik országbeli régiók
javára valósíthassák meg;

Or. fr

Módosítás 21
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy a vállalkozás- és 
befektetésbarát környezet előmozdítása 
érdekében a partnerországoknak továbbra 
is javítaniuk kell a vállalkozásokra 
vonatkozó szabályozási keretet, küzdeniük 
kell a korrupció ellen, valamint
ösztönözniük kell a vállalkozásokat, az 
innovációt és az uniós tagállamokkal
szomszédos országokon belüli 
szervezetekkel meglévő partnerségeket;

Or. ro

Módosítás 22
Viktor Uspaskich
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Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy az uniós 
támogatás önmagában nem elegendő a 
hosszú távú társadalmi és gazdasági 
reformok sikerének biztosításához és a 
fenntartható fejlődés garantálásához; 
ezért úgy véli, hogy a partnerországoknak 
hatékonyan mozgósítaniuk kell belső
erőforrásaikat, a projektek végrehajtásába 
pedig be kell vonniuk a civil társadalmat 
és az üzleti közösséget, ekként növelve 
felelősségüket a kedvező eredmények
elérése céljából;

Or. lt

Módosítás 23
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza, hogy a barcelonai 
folyamatot és a Mediterrán Uniót újjá kell 
éleszteni a regionális fejlődéssel 
kapcsolatban, a megfelelő két- és 
többoldalú együttműködés – például a 
szabadkereskedelmi megállapodások, 
illetve a kulturális és civil társadalmi 
cserék – ösztönzése mellett, különösen a 
közelmúltban végbement, biztató észak-
afrikai események tükrében;

Or. en

Módosítás 24
Viktor Uspaskich
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Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza, hogy mivel az ESZP 
felülvizsgálatának végső szakasza 
egybeesett az arab tavasszal, ez most 
kiváló lehetőséget teremt és indok ad arra, 
hogy elvégezzék az ESZP-nek a 
szomszédos országoknál tapasztalható 
valós tendenciákat tükröző, elfogulatlan 
és teljes körű felülvizsgálatát; fontosnak 
tartja biztosítani, hogy a felülvizsgálatról 
szóló dokumentum a levont tanulságokon 
alapuljon annak érdekében, hogy az EU-
ban kialakult legjobb gyakorlatot meg 
lehessen osztani az EU szomszédjaival;

Or. lt

Módosítás 25
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. hangsúlyozza, hogy a keleti partnerség 
és a Mediterrán Unió egyaránt
létfontosságú a regionális fejlődéshez; 
hangsúlyozza, hogy a különösen pénzügyi 
és intézményi értelemben megfelelően 
kiegyensúlyozott megközelítés biztosítása 
érdekében – a jelentős politikai események 
ellenére – ezeket a politikákat egyenlően 
kell kezelni.

Or. en


