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Módosítás 1
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy az EU kohéziós politikája 
jelentősen hozzájárul az európai 
gazdasághoz, és egyben a Közösség 
legnagyobb beruházási forrása;

1. rámutat, hogy az EU kohéziós politikája 
jelentősen hozzájárul az európai 
gazdasághoz, és egyben a Közösség 
legnagyobb beruházási forrása, amely 
célzott támogatást nyújt a kiemelt 
igényekhez, sem az állami, sem a 
magánszektorban nem támogatja viszont 
a növekedési potenciállal rendelkező 
területeket;

Or. en

Módosítás 2
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy az EU kohéziós politikája 
jelentősen hozzájárul az európai 
gazdasághoz, és egyben a Közösség 
legnagyobb beruházási forrása;

1. rámutat, hogy az EU kohéziós politikája 
jelentősen hozzájárul az európai 
gazdasághoz, a reálgazdasági beruházások 
legnagyobb közösségi forrása, és jelentős 
fellendítő hatást kínál az állami és 
magánberuházásoknak többek között 
regionális és helyi szinten;

Or. fr

Módosítás 3
Derek Vaughan, Mojca Kleva
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Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy az EU kohéziós politikája 
jelentősen hozzájárul az európai 
gazdasághoz, és egyben a Közösség 
legnagyobb beruházási forrása;

1. rámutat, hogy az egész Európai 
Unióban jelenleg fennálló alacsony 
növekedési szintek és magas szintű 
munkanélküliség mellett a kohéziós 
politika által nyújtott támogatás a 
tagállamok és régióik gazdasági 
növekedése és versenyképessége 
javításának elválaszthatatlan részét 
képezi; elismeri, hogy a kutatási és 
innovációs beruházások szintén 
létfontosságúak a fenntartható 
növekedéshez;

Or. en

Módosítás 4
Dimitar Stoyanov

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy az EU kohéziós politikája 
jelentősen hozzájárul az európai 
gazdasághoz, és egyben a Közösség 
legnagyobb beruházási forrása;

1. rámutat, hogy az EU kohéziós politikája 
jelentősen hozzájárul az európai 
gazdasághoz, és egyben a Közösség 
legnagyobb beruházási forrása; úgy véli, 
hogy a tagállamoknak arra kellene 
felhasználniuk az EU kohéziós politikáját, 
hogy további beruházásokat vonzzanak az 
infrastruktúra, az innováció, valamint a 
tudományos és szociális kezdeményezések 
területén;

Or. bg

Módosítás 5
Elisabeth Schroedter
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Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy az EU kohéziós politikája 
jelentősen hozzájárul az európai 
gazdasághoz, és egyben a Közösség 
legnagyobb beruházási forrása;

1. rámutat, hogy az EU kohéziós politikája 
jelentősen hozzájárul az európai 
gazdasághoz, és egyben a Közösség 
legnagyobb beruházási forrása, amelynek 
célja a regionális egyenlőtlenségek 
csökkentésén keresztül a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió erősítése, 
valamint az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedés uniós stratégiájának 
megvalósítása;

Or. en

Módosítás 6
Alain Cadec

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy az EU kohéziós politikája 
jelentősen hozzájárul az európai 
gazdasághoz, és egyben a Közösség
legnagyobb beruházási forrása;

1. rámutat, hogy az EU kohéziós politikája 
jelentősen hozzájárul az európai 
gazdasághoz, és egyben az uniós 
költségvetés legnagyobb beruházási
forrása;

Or. fr

Módosítás 7
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy az EU kohéziós politikája 
jelentősen hozzájárul az európai 

1. rámutat, hogy az EU kohéziós politikája 
jelentősen hozzájárul az európai 
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gazdasághoz, és egyben a Közösség 
legnagyobb beruházási forrása;

gazdasághoz és versenyképességhez, és 
egyben a Közösség legnagyobb beruházási 
forrása;

Or. lt

Módosítás 8
Franck Proust

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az európai 
országok többségében a nagyvállalatok 
termelik az üzleti szféra hozzáadott 
értékének jelentős részét, és kitart 
amellett, hogy a földrajzi szempontból 
célzott támogatások esetében a 
vállalkozások méretét nem szabadna 
figyelembe venni, egyetlen szempontként 
ugyanis a projekt színvonalát és a kívánt 
fenntarthatóságát kell szem előtt tartani;

törölve

Or. fr

Módosítás 9
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az európai országok 
többségében a nagyvállalatok termelik az 
üzleti szféra hozzáadott értékének jelentős 
részét, és kitart amellett, hogy a földrajzi 
szempontból célzott támogatások esetében 
a vállalkozások méretét nem szabadna 
figyelembe venni, egyetlen szempontként 
ugyanis a projekt színvonalát és a kívánt 
fenntarthatóságát kell szem előtt tartani;

2. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Unióban a nagyvállalatoktól származik az 
üzleti szféra hozzáadott értékének 42,3%-
a, ezek foglalkoztatják a munkavállalók 
32,6%-át és az összes exportból való 
részesedésük meghaladja az 50%-ot, bár a 
vállalkozások számát tekintve 
részesedésük alacsony, és kitart amellett, 
hogy a földrajzi szempontból célzott 
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támogatások esetében a vállalkozások 
méretét nem szabadna figyelembe venni, 
egyetlen szempontként ugyanis a projekt 
színvonalát és a kívánt fenntarthatóságát 
kell szem előtt tartani;

Or. en

Módosítás 10
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az európai országok 
többségében a nagyvállalatok termelik az 
üzleti szféra hozzáadott értékének jelentős 
részét, és kitart amellett, hogy a földrajzi 
szempontból célzott támogatások esetében 
a vállalkozások méretét nem szabadna 
figyelembe venni, egyetlen szempontként 
ugyanis a projekt színvonalát és a kívánt 
fenntarthatóságát kell szem előtt tartani;

2. hangsúlyozza, hogy az európai országok 
többségében a nagyvállalatok termelik az 
üzleti szféra hozzáadott értékének jelentős 
részét, ami tudástranszfert eredményez az 
EU-n és az uniós régiókon belül; 
emlékeztet arra, hogy a nagyvállalatok –
beszállítói láncaikon és a munkaerő 
általuk kiváltott mobilitásán keresztül, 
továbbá annak is köszönhetően, hogy az 
innováció kezelése terén bevezetik a bevált 
legjobb gyakorlatokat – pozitív hatással 
vannak az EU versenyképességére; kitart 
amellett, hogy a földrajzi szempontból 
célzott támogatások esetében a 
vállalkozások méretét nem szabadna 
figyelembe venni, egyetlen szempontként 
ugyanis a projekt színvonalát és a kívánt 
fenntarthatóságát kell szem előtt tartani;

Or. en

Módosítás 11
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az európai országok 
többségében a nagyvállalatok termelik az 
üzleti szféra hozzáadott értékének jelentős 
részét, és kitart amellett, hogy a földrajzi 
szempontból célzott támogatások esetében 
a vállalkozások méretét nem szabadna 
figyelembe venni, egyetlen szempontként 
ugyanis a projekt színvonalát és a kívánt 
fenntarthatóságát kell szem előtt tartani;

2. hangsúlyozza, hogy az európai országok 
többségében a nagyvállalatok termelik az 
üzleti szféra hozzáadott értékének jelentős 
részét, megállapítja azonban, hogy 
mintegy 20,8 millió kis- és középméretű 
vállalkozás (kkv) több mint 87,46 millió 
munkahelyet teremt az EU-ban; elismeri, 
hogy a kkv-szektorban egy új munkahely 
teremtéséhez nyújtott átlagos támogatás 
mértéke tíz százalékkal kevesebb, mint a 
nagyvállalatok esetében, amint azt a 
strukturális alapokkal kapcsolatos 
végrehajtási jelentések mutatják; 
támogatja ezért a Bizottságnak a kohéziós 
politika jövőjére vonatkozó csomaggal 
kapcsolatos azon javaslatait, hogy az 
ERFA tevékenységének középpontjába a 
kkv-k versenyképességének fokozását 
állítsák;

Or. en

Módosítás 12
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az európai országok 
többségében a nagyvállalatok termelik az 
üzleti szféra hozzáadott értékének jelentős 
részét, és kitart amellett, hogy a földrajzi 
szempontból célzott támogatások esetében 
a vállalkozások méretét nem szabadna 
figyelembe venni, egyetlen szempontként
ugyanis a projekt színvonalát és a kívánt 
fenntarthatóságát kell szem előtt tartani;

2. hangsúlyozza, hogy az európai országok 
többségében a nagyvállalatok termelik az 
üzleti szféra hozzáadott értékének jelentős 
részét, és kitart amellett, hogy a földrajzi 
szempontból célzott támogatások esetében 
a vállalkozások méretét nem szabadna 
figyelembe venni, fő szempontokként
ugyanis a projekt kívánt színvonalát és 
fenntarthatóságát kell szem előtt tartani; e 
szempontokat ugyanakkor – a kohéziós 
politika esetében történtekhez hasonlóan
– össze kell egyeztetni a kis- és 
középvállalkozásokban a 
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munkahelyteremtés, a gazdaság 
diverzifikálása és rugalmasabbá tétele 
szempontjából rejlő lehetőségekkel;

Or. es

Módosítás 13
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az európai országok 
többségében a nagyvállalatok termelik az 
üzleti szféra hozzáadott értékének jelentős 
részét, és kitart amellett, hogy a földrajzi 
szempontból célzott támogatások esetében 
a vállalkozások méretét nem szabadna 
figyelembe venni, egyetlen szempontként 
ugyanis a projekt színvonalát és a kívánt 
fenntarthatóságát kell szem előtt tartani;

2. hangsúlyozza, hogy bár a nagyvállalatok 
európai gazdasághoz való hozzájárulása 
jelentős, helyi szinten a növekedést 
gyakran a kkv-k és a társadalomtudatos 
vállalkozások tartják fenn, a kohéziós 
politikai finanszírozást pedig szilárd, 
többszintű irányításon alapuló 
megközelítéssel kell megvalósítani annak 
biztosítása érdekében, hogy a kkv-k és a 
társadalomtudatos vállalkozások 
kibontakoztathassák képességeiket, és 
továbbra is jelentősen hozzájáruljanak az 
EU versenyképességéhez.

Or. en

Módosítás 14
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az európai országok 
többségében a nagyvállalatok termelik az 
üzleti szféra hozzáadott értékének jelentős 
részét, és kitart amellett, hogy a földrajzi 
szempontból célzott támogatások esetében 
a vállalkozások méretét nem szabadna 

2. hangsúlyozza, hogy az európai országok 
többségében a nagyvállalatok termelik az 
üzleti szféra hozzáadott értékének jelentős 
részét; ezzel párhuzamosan megállítja a 
kis- és középvállalkozások minősége és 
fenntarthatósága támogatásának 
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figyelembe venni, egyetlen szempontként 
ugyanis a projekt színvonalát és a kívánt 
fenntarthatóságát kell szem előtt tartani;

fontosságát, a munkahelyteremtés, a 
versenyképesség fokozása, valamint az 
európai gazdaság fellendüléséhez és a 
befektetések vonzerejének növeléséhez 
való hozzájárulásuk érdekében; 

Or. el

Módosítás 15
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az európai országok 
többségében a nagyvállalatok termelik az 
üzleti szféra hozzáadott értékének jelentős 
részét, és kitart amellett, hogy a földrajzi 
szempontból célzott támogatások esetében 
a vállalkozások méretét nem szabadna 
figyelembe venni, egyetlen szempontként 
ugyanis a projekt színvonalát és a kívánt 
fenntarthatóságát kell szem előtt tartani;

2. hangsúlyozza, hogy az európai országok 
többségében a nagyvállalatok mellett a 
kkv-k termelik az üzleti szféra hozzáadott 
értékének jelentős részét, és javasolja e 
tekintetben, hogy a földrajzi szempontból 
célzott támogatások esetében ne a 
vállalkozások mérete legyen az egyetlen
szempont, legfontosabb szempontként 
ugyanis a projekt színvonalát és a kívánt 
fenntarthatóságát kell szem előtt tartani;

Or. fr

Módosítás 16
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az európai országok 
többségében a nagyvállalatok termelik az 
üzleti szféra hozzáadott értékének jelentős 
részét, és kitart amellett, hogy a földrajzi 
szempontból célzott támogatások esetében 
a vállalkozások méretét nem szabadna 
figyelembe venni, egyetlen szempontként 

2. hangsúlyozza, hogy az európai országok 
többségében, bár a nagyvállalatok termelik 
az üzleti szféra hozzáadott értékének 
jelentős részét, a kkv-k jelentik a 
gazdasági növekedés, az innováció, a 
foglalkoztatás és a társadalmi integráció 
fő hajtóerejét; úgy véli, hogy a földrajzi 
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ugyanis a projekt színvonalát és a kívánt
fenntarthatóságát kell szem előtt tartani;

szempontból célzott támogatások esetében 
fő szempontként a projekt színvonalát és 
fenntarthatóságát kell szem előtt tartani;

Or. en

Módosítás 17
Alain Cadec

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az európai országok 
többségében a nagyvállalatok termelik az 
üzleti szféra hozzáadott értékének jelentős 
részét, és kitart amellett, hogy a földrajzi 
szempontból célzott támogatások esetében 
a vállalkozások méretét nem szabadna 
figyelembe venni, egyetlen szempontként 
ugyanis a projekt színvonalát és a kívánt 
fenntarthatóságát kell szem előtt tartani;

2. hangsúlyozza, hogy az európai országok 
többségében a nagyvállalatok termelik az 
üzleti szféra hozzáadott értékének jelentős 
részét, és kitart amellett, hogy a földrajzi 
szempontból célzott támogatások esetében 
a vállalkozások mérete nem lehet az 
egyetlen szempont, ugyanis a projekt 
színvonalát és a kívánt fenntarthatóságát is
szem előtt kell tartani;

Or. fr

Módosítás 18
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az európai országok 
többségében a nagyvállalatok termelik az 
üzleti szféra hozzáadott értékének jelentős 
részét, és kitart amellett, hogy a földrajzi 
szempontból célzott támogatások esetében 
a vállalkozások méretét nem szabadna 
figyelembe venni, egyetlen szempontként 
ugyanis a projekt színvonalát és a kívánt 
fenntarthatóságát kell szem előtt tartani;

2. hangsúlyozza, hogy az európai országok 
többségében az ipari vállalkozások és a 
nagyvállalatok termelik az üzleti szféra 
hozzáadott értékének jelentős részét, és 
kitart amellett, hogy a földrajzi 
szempontból célzott támogatások esetében 
a vállalkozások méretét nem szabadna 
figyelembe venni, egyetlen szempontként 
ugyanis a projekt színvonalát és a kívánt 
fenntarthatóságát kell szem előtt tartani;
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Or. lt

Módosítás 19
Franck Proust

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kiemeli, hogy a földrajzi szempontból 
célzott támogatások kulcsszerepet töltenek 
be a területfejlesztési stratégia sikerében; 
alapvető fontosságúnak tartja tehát, hogy 
ebből valamennyi vállalattípus 
részesüljön; emlékeztet azonban arra, 
hogy a kohéziós politika elsősorban a kkv-
kra irányul, amelyek igen fontos szerepet 
játszanak a kiegyensúlyozott 
területfejlesztésben és a helyi gazdaság 
diverzifikálásában;

Or. fr

Módosítás 20
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a 
nagyvállalatokkal szembeni 
megkülönböztető jellegű megközelítés 
gátolhatja az innovációt és csökkentheti 
más uniós vállalatok – különösen a kkv-k 
– versenyképességét, mivel elvágja őket az 
együttműködésen alapuló innováció terén 
a létfontosságú globális partnerségektől, 
és csökkenti a fejlett technológiához való 
hozzáférésüket;

Or. en
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Módosítás 21
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy javasoljanak konkrét 
intézkedéseket minden olyan vállalkozás 
támogatására, amely az EU 2020, a 
nemzeti és regionális fejlesztési 
stratégiákkal összhangban munkahelyet 
teremt, továbbá annak biztosítására, hogy 
a finanszírozási döntések a projekt 
minőségén és az uniós, nemzeti, regionális 
és helyi stratégiák számára nyújtott 
értékén alapulnak;

Or. en

Módosítás 22
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a globális verseny 
világában a kohéziós politika keretében 
nyújtott támogatás lehetősége hozzáadott 
értéket kínál a vállalkozások számára 
annak eldöntésekor, hogy a világ mely 
régiójában fejlesszék működési 
kapacitásukat és hová helyezzék át saját 
know-how-jukat;

3. úgy véli, hogy a globális verseny 
világában a kohéziós politika keretében 
nyújtott támogatás lehetősége hozzáadott 
értéket kínál az európai vállalkozások 
számára azáltal, hogy ösztönzi 
versenyképességüket, valamint vonzóvá 
teszi az EU területein történő befektetést; 
úgy véli, hogy a globalizáció időszakában 
a strukturális alapoknak hozzá kell 
járulniuk a valódi, fenntartható európai 
iparpolitika végrehajtásához, különösen a 
világszintű referenciát jelentő nagy 
európai márkák elterjedésének elősegítése 
révén;
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Or. fr

Módosítás 23
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a globális verseny 
világában a kohéziós politika keretében 
nyújtott támogatás lehetősége hozzáadott 
értéket kínál a vállalkozások számára 
annak eldöntésekor, hogy a világ mely 
régiójában fejlesszék működési 
kapacitásukat és hová helyezzék át saját 
know-how-jukat;

3. úgy véli, hogy a globális verseny 
világában a kohéziós politika keretében 
nyújtott támogatás lehetősége hozzáadott 
értéket kínál a vállalkozások számára 
annak eldöntésekor, hogy a világ mely 
régiójában fejlesszék működési 
kapacitásukat és hová helyezzék át saját 
know-how-jukat; elismeri, hogy a 
harmadik országok befektetései képesek 
hozzájárulni a válsághatások 
mérsékléséhez és a kohéziós politika 
célkitűzéseinek a megvalósításához; 
hangsúlyozza e beruházások fontosságát a 
nehézségekkel küzdő régiókban 
munkahelyek teremtése és a külföldi tőke 
bevonása révén;

Or. ro

Módosítás 24
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a globális verseny 
világában a kohéziós politika keretében 
nyújtott támogatás lehetősége hozzáadott 
értéket kínál a vállalkozások számára 
annak eldöntésekor, hogy a világ mely 
régiójában fejlesszék működési 
kapacitásukat és hová helyezzék át saját 

3. elismeri, hogy a világ legnagyobb 
kereskedelmi tömbjeként az EU jelentős 
beruházási potenciállal rendelkezik, és 
kiemeli, mennyire fontos annak 
biztosítása, hogy az EU továbbra is a 
jövőbeli beruházások kiemelt célpontja 
maradjon; hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
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know-how-jukat; politika infrastrukturális befektetésein és 
a munkaerő-piaci szempontból releváns 
készségeken keresztül nő az EU vonzereje 
a várható befektetők számára;

Or. en

Módosítás 25
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a globális verseny 
világában a kohéziós politika keretében 
nyújtott támogatás lehetősége hozzáadott 
értéket kínál a vállalkozások számára 
annak eldöntésekor, hogy a világ mely 
régiójában fejlesszék működési 
kapacitásukat és hová helyezzék át saját 
know-how-jukat;

3. úgy véli, hogy a globális verseny 
világában a kohéziós politika keretében 
nyújtott támogatás lehetősége hozzáadott 
értéket kínál a vállalkozások számára 
annak eldöntésekor, hogy a világ mely 
régiójában fejlesszék működési 
kapacitásukat és hová helyezzék át saját 
know-how-jukat; rámutat, hogy a 
vállalkozásokat támogató szolgáltatások 
nyújtása, a pénzügyi tervezés és a 
technológiatranszfer tovább fokozza az 
Európában történő befektetés vonzerejét;

Or. en

Módosítás 26
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a globális verseny 
világában a kohéziós politika keretében 
nyújtott támogatás lehetősége hozzáadott 
értéket kínál a vállalkozások számára 
annak eldöntésekor, hogy a világ mely 
régiójában fejlesszék működési 

3. úgy véli, hogy a globális verseny 
világában a vállalkozások Unión belüli 
áthelyezéséhez nyújtott uniós támogatást 
többek között azzal kell kizárni, hogy a 
működés időtartamát 10 évben rögzítik, és 
az áthelyezéses beruházások 
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kapacitásukat és hová helyezzék át saját 
know-how-jukat;

felülvizsgálatára megállapított értékhatár 
jelentős csökkentése mellett érvel, 
beleértve a nagyvállalatok kizárását a 
közvetlen támogatásokból;

Or. en

Módosítás 27
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a globális verseny 
világában a kohéziós politika keretében 
nyújtott támogatás lehetősége hozzáadott 
értéket kínál a vállalkozások számára 
annak eldöntésekor, hogy a világ mely 
régiójában fejlesszék működési 
kapacitásukat és hová helyezzék át saját 
know-how-jukat;

3. úgy véli, hogy a globális verseny 
világában a kohéziós politika keretében 
nyújtott támogatás lehetősége a külföldi 
befektetések ösztönzésének fő eszköze, 
mivel hozzáadott értéket kínál a 
vállalkozások számára annak eldöntésekor, 
hogy a világ mely régiójában fejlesszék 
működési kapacitásukat és hová helyezzék 
át saját know-how-jukat;

Or. es

Módosítás 28
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a globális verseny 
világában a kohéziós politika keretében 
nyújtott támogatás lehetősége hozzáadott 
értéket kínál a vállalkozások számára 
annak eldöntésekor, hogy a világ mely 
régiójában fejlesszék működési 
kapacitásukat és hová helyezzék át saját 
know-how-jukat;

3. úgy véli, hogy a globális verseny 
világában és a világkereskedelem növekvő 
nemzetközi jellege mellett a kohéziós 
politika keretében nyújtott támogatás 
lehetősége hozzáadott értéket kínál a 
vállalkozások számára annak eldöntésekor, 
hogy a világ mely régiójában fejlesszék 
működési kapacitásukat és hová helyezzék 
át saját know-how-jukat;
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Or. en

Módosítás 29
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. egyetért a helyszíni alapú fejlesztési 
politika mellett szóló gazdasági érvekkel; e 
politika azon alapvető elgondolásban 
gyökerezik, hogy az Unió kevésbé fejlett
régiói iránti érdeklődés várhatóan 
növekedni fog, amennyiben képesek 
lesznek viszonylagos versenyelőnyt és 
határozott ösztönzőket kínálni; ebben az 
összefüggésben felkéri a Bizottságot, hogy 
támogassa a tagállamokat és a régiókat 
abban, hogy végrehajthassák saját 
beruházás-ösztönzési politikáikat;

4. egyetért a helyszíni alapú fejlesztési 
politika mellett szóló gazdasági érvekkel; e 
politika azon alapvető elgondolásban 
gyökerezik, hogy az Unió kevésbé fejlett 
régiói iránti érdeklődés várhatóan 
növekedni fog, amennyiben képesek 
lesznek viszonylagos versenyelőnyt és 
határozott ösztönzőket kínálni; ebben az 
összefüggésben felkéri a Bizottságot, hogy 
támogassa a tagállamokat és a régiókat 
abban, hogy végrehajthassák saját 
beruházás-ösztönzési politikáikat;
sajnálattal állapítja meg, hogy az EU 
kevésbé fejlett régióinak vonzereje
változatlanul csökken a harmadik 
országok rovására; felkéri az illetékes 
hatóságokat, hogy dolgozzanak ki gyors 
intézkedéseket a jelenlegi beruházások 
szinten tartására és új beruházások 
vonzására;

Or. ro

Módosítás 30
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. egyetért a helyszíni alapú fejlesztési 
politika mellett szóló gazdasági érvekkel; e 
politika azon alapvető elgondolásban 

4. hangsúlyozza, hogy az erőteljes, 
integrált regionális politika minden uniós 
régió számára számos előnyt biztosít; 
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gyökerezik, hogy az Unió kevésbé fejlett 
régiói iránti érdeklődés várhatóan 
növekedni fog, amennyiben képesek 
lesznek viszonylagos versenyelőnyt és 
határozott ösztönzőket kínálni; ebben az 
összefüggésben felkéri a Bizottságot, hogy 
támogassa a tagállamokat és a régiókat 
abban, hogy végrehajthassák saját 
beruházás-ösztönzési politikáikat;

kiemeli a helyszíni alapú megközelítés 
fontosságát, amely biztosítja, hogy a 
kohéziós politikának helyi szinten is 
tényleges hatása van; elismeri, hogy a 
kormányzás többszintű megközelítése –
amelynek keretében a helyi közösséget 
minden szakaszba bevonják –
elengedhetetlen annak biztosításához, 
hogy a beruházások az egyes régiók 
sajátos igényeinek kezelésére 
irányuljanak; felismeri az innovatív 
pénzügyi eszközök alkalmazási köre 
kiterjesztésének lehetőségét, hogy ezen 
eszközöket – a hagyományos 
finanszírozási módszerek kiegészítéseként 
– a finanszírozáshoz való nagyobb 
mértékű hozzáférésre használják; kiemeli, 
hogy a pénzügyi eszközök rulírozó jellege 
és az ezen eszközök regionális szintű 
integrálására irányuló rugalmas 
megközelítés azt eredményezheti, hogy 
egyre inkább a régióspecifikus területi 
kérdések kezelése kerül a középpontba;

Or. en

Módosítás 31
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. egyetért a helyszíni alapú fejlesztési 
politika mellett szóló gazdasági érvekkel; e 
politika azon alapvető elgondolásban 
gyökerezik, hogy az Unió kevésbé fejlett 
régiói iránti érdeklődés várhatóan 
növekedni fog, amennyiben képesek 
lesznek viszonylagos versenyelőnyt és 
határozott ösztönzőket kínálni; ebben az 
összefüggésben felkéri a Bizottságot, hogy 
támogassa a tagállamokat és a régiókat 
abban, hogy végrehajthassák saját 

4. egyetért a helyszíni alapú fejlesztési 
politika mellett szóló gazdasági érvekkel; e 
politika azon alapvető elgondolásban 
gyökerezik, hogy az Unió kevésbé fejlett 
régiói iránti érdeklődés várhatóan 
növekedni fog, amennyiben képesek 
lesznek viszonylagos versenyelőnyt és 
határozott ösztönzőket kínálni, különösen 
a magasan képzett munkaerő 
tekintetében; felkéri ezért a Bizottságot, 
hogy támogassa a tagállamokat abban, 
hogy oktatási és képzési rendszereiket úgy 
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beruházás-ösztönzési politikáikat; alakítsák, hogy biztosítsák a munkaerő 
számára azt, hogy készségeit
kompetenciaalapú képzési koncepciókra 
alapított, a fenntarthatóbb gazdaság 
munkaerő-piaci igényeihez igazíthassa;

Or. en

Módosítás 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. egyetért a helyszíni alapú fejlesztési 
politika mellett szóló gazdasági érvekkel; e 
politika azon alapvető elgondolásban 
gyökerezik, hogy az Unió kevésbé fejlett 
régiói iránti érdeklődés várhatóan 
növekedni fog, amennyiben képesek 
lesznek viszonylagos versenyelőnyt és 
határozott ösztönzőket kínálni; ebben az 
összefüggésben felkéri a Bizottságot, hogy 
támogassa a tagállamokat és a régiókat 
abban, hogy végrehajthassák saját 
beruházás-ösztönzési politikáikat;

4. egyetért a helyszíni alapú fejlesztési 
politika mellett szóló gazdasági érvekkel; e 
politika azon alapvető elgondolásban 
gyökerezik, hogy az Unió kevésbé fejlett 
régiói iránti érdeklődés várhatóan 
növekedni fog, amennyiben képesek 
lesznek viszonylagos versenyelőnyt és 
határozott ösztönzőket kínálni; ebben az 
összefüggésben felkéri a Bizottságot, hogy 
támogassa a tagállamokat és a régiókat 
abban, hogy végrehajthassák saját 
beruházás-ösztönzési politikáikat;
főképpen a hosszú távú beruházásokat, 
kiemelve az infrastrukturális projekteket, 
köztük a határokon átnyúlóakat is;

Or. ro

Módosítás 33
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. egyetért a helyszíni alapú fejlesztési 
politika mellett szóló gazdasági érvekkel; e 

4. egyetért a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézión alapuló fejlesztési 
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politika azon alapvető elgondolásban 
gyökerezik, hogy az Unió kevésbé fejlett 
régiói iránti érdeklődés várhatóan 
növekedni fog, amennyiben képesek 
lesznek viszonylagos versenyelőnyt és 
határozott ösztönzőket kínálni; ebben az 
összefüggésben felkéri a Bizottságot, hogy 
támogassa a tagállamokat és a régiókat 
abban, hogy végrehajthassák saját 
beruházás-ösztönzési politikáikat;

politika mellett szóló gazdasági érvekkel; e 
politika azon elgondolásban gyökerezik, 
hogy az Unió legkevésbé fejlett régióinak 
felzárkóztatása hasznos az EU egésze 
számára, különösen mivel ez a politika 
lehetővé teszi e régiók viszonylagos 
versenyelőnyének fokozását; ebben az 
összefüggésben felkéri a Bizottságot, hogy 
támogassa a tagállamokat és a régiókat 
abban, hogy végrehajthassák saját 
beruházás-ösztönzési politikáikat;

Or. fr

Módosítás 34
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. egyetért a helyszíni alapú fejlesztési 
politika mellett szóló gazdasági érvekkel; e 
politika azon alapvető elgondolásban 
gyökerezik, hogy az Unió kevésbé fejlett 
régiói iránti érdeklődés várhatóan 
növekedni fog, amennyiben képesek 
lesznek viszonylagos versenyelőnyt és 
határozott ösztönzőket kínálni; ebben az 
összefüggésben felkéri a Bizottságot, hogy 
támogassa a tagállamokat és a régiókat 
abban, hogy végrehajthassák saját 
beruházás-ösztönzési politikáikat;

4. egyetért a helyszíni alapú fejlesztési 
politika mellett szóló gazdasági érvekkel; e 
politika azon alapvető elgondolásban 
gyökerezik, hogy az Unió kevésbé fejlett 
régiói iránti érdeklődés várhatóan 
növekedni fog, amennyiben képesek 
lesznek viszonylagos versenyelőnyt és 
határozott ösztönzőket kínálni; ebben az 
összefüggésben felkéri a Bizottságot, hogy 
támogassa a tagállamokat és a régiókat 
abban, hogy a versenyjog és az állami 
támogatások rendszerének rugalmas 
alkalmazásával végrehajthassák saját 
beruházás-ösztönzési politikáikat;

Or. es

Módosítás 35
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. egyetért a helyszíni alapú fejlesztési 
politika mellett szóló gazdasági érvekkel; e 
politika azon alapvető elgondolásban 
gyökerezik, hogy az Unió kevésbé fejlett 
régiói iránti érdeklődés várhatóan 
növekedni fog, amennyiben képesek 
lesznek viszonylagos versenyelőnyt és 
határozott ösztönzőket kínálni; ebben az 
összefüggésben felkéri a Bizottságot, hogy 
támogassa a tagállamokat és a régiókat 
abban, hogy végrehajthassák saját 
beruházás-ösztönzési politikáikat;

4. egyetért a helyi/regionális helyszíni 
alapú fejlesztési politika mellett szóló 
gazdasági érvekkel; e politika azon 
alapvető elgondolásban gyökerezik, hogy 
az Unió kevésbé fejlett régiói iránti 
érdeklődés várhatóan növekedni fog, 
amennyiben képesek lesznek viszonylagos 
versenyelőnyt (megfelelő infrastruktúra, 
képzett emberi erőforrások stb.) és 
határozott ösztönzőket kínálni; ebben az 
összefüggésben felkéri a Bizottságot, hogy 
támogassa a tagállamokat és a régiókat 
abban, hogy végrehajthassák saját 
beruházás-ösztönzési politikáikat;

Or. en

Módosítás 36
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az Európában 
befektető vállalatok egyebek mellett a 
magas adókat és az államadósságot tartják 
különösen aggasztónak; kimondottan 
nyugtalanítónak tartaná a társasági adó 
feltételeinek harmonizálására irányuló 
erőfeszítéseket, ami szükségszerűen 
magasabb adóterhet eredményezne 
néhány tagállamban, és megfosztaná az 
egyes régiókat annak a lehetőségétől, 
hogy az adózás szempontjából 
versenyképesek maradjanak;

5. hangsúlyozza, hogy az Európában 
befektető vállalatok egyebek mellett az 
államadósságot tartják különösen 
aggasztónak; felkéri az Európai 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy – az 
európai szemeszter és az európai 
gazdasági kormányzás keretében –
vizsgálják meg a különböző európai 
adórendszerek viszonylagos 
konvergenciájának megteremtését, 
valamint tegyenek erőfeszítéseket ennek 
érdekében, lehetővé téve ezáltal a 
fokozottabb gazdasági integrációt és a 
belső piac elmélyítését, ami kedvez a
beruházások növelésének;

Or. fr
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Módosítás 37
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az Európában 
befektető vállalatok egyebek mellett a 
magas adókat és az államadósságot tartják 
különösen aggasztónak; kimondottan 
nyugtalanítónak tartaná a társasági adó 
feltételeinek harmonizálására irányuló 
erőfeszítéseket, ami szükségszerűen 
magasabb adóterhet eredményezne 
néhány tagállamban, és megfosztaná az 
egyes régiókat annak a lehetőségétől, 
hogy az adózás szempontjából 
versenyképesek maradjanak;

5. hangsúlyozza, hogy az Európában 
befektető vállalatok egyebek mellett a 
nagymértékű államadósságot és a 
magánszektor magas szintű 
eladósodottságát tartják különösen 
aggasztónak;

Or. en

Módosítás 38
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az Európában 
befektető vállalatok egyebek mellett a 
magas adókat és az államadósságot tartják 
különösen aggasztónak; kimondottan 
nyugtalanítónak tartaná a társasági adó 
feltételeinek harmonizálására irányuló 
erőfeszítéseket, ami szükségszerűen 
magasabb adóterhet eredményezne 
néhány tagállamban, és megfosztaná az 
egyes régiókat annak a lehetőségétől, 
hogy az adózás szempontjából 
versenyképesek maradjanak;

5. hangsúlyozza, hogy az Európában 
befektető vállalatok egyebek mellett a 
magas adókat és az államadósságot tartják 
különösen aggasztónak; 
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Or. el

Módosítás 39
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az Európában 
befektető vállalatok egyebek mellett a 
magas adókat és az államadósságot tartják 
különösen aggasztónak; kimondottan 
nyugtalanítónak tartaná a társasági adó 
feltételeinek harmonizálására irányuló 
erőfeszítéseket, ami szükségszerűen 
magasabb adóterhet eredményezne néhány 
tagállamban, és megfosztaná az egyes 
régiókat annak a lehetőségétől, hogy az 
adózás szempontjából versenyképesek 
maradjanak;

5. hangsúlyozza, hogy az Európában 
befektető vállalatok egyebek mellett a 
magas adókat és az államadósságot tartják 
különösen aggasztónak; kimondottan 
nyugtalanítónak tartaná a társasági adó 
feltételeinek harmonizálására irányuló 
erőfeszítéseket, ami szükségszerűen 
magasabb adóterhet eredményezne néhány 
tagállamban, és megfosztaná az egyes 
régiókat annak a lehetőségétől, hogy az 
adózás szempontjából versenyképesek 
maradjanak; felhívja a figyelmet arra, 
hogy a tagállamok adórendszerei közötti 
különbség olyan tényező, amely csökkenti 
a beruházások vonzerejét az EU-ban;

Or. ro

Módosítás 40
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az Európában 
befektető vállalatok egyebek mellett a 
magas adókat és az államadósságot tartják 
különösen aggasztónak; kimondottan 
nyugtalanítónak tartaná a társasági adó 
feltételeinek harmonizálására irányuló 
erőfeszítéseket, ami szükségszerűen 
magasabb adóterhet eredményezne

5. hangsúlyozza, hogy az Európában 
befektető vállalatok egyebek mellett az 
alacsony keresletet, a csekély növekedést, 
a készségek alacsony szintjét, a munkaerő 
gyenge mobilitását és a gyenge 
infrastruktúrát tartják különösen 
aggasztónak, és elismeri, hogy a kohéziós 
politika céljai és célkitűzései e kérdések 
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néhány tagállamban, és megfosztaná az 
egyes régiókat annak a lehetőségétől, 
hogy az adózás szempontjából 
versenyképesek maradjanak;

javítására irányulnak annak érdekében, 
hogy a beruházások számára vonzóbb 
környezetet teremtsenek;

Or. en

Módosítás 41
Alain Cadec

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az Európában 
befektető vállalatok egyebek mellett a 
magas adókat és az államadósságot tartják 
különösen aggasztónak; kimondottan 
nyugtalanítónak tartaná a társasági adó 
feltételeinek harmonizálására irányuló 
erőfeszítéseket, ami szükségszerűen
magasabb adóterhet eredményezne néhány 
tagállamban, és megfosztaná az egyes 
régiókat annak a lehetőségétől, hogy az 
adózás szempontjából versenyképesek 
maradjanak;

5. hangsúlyozza, hogy az Európában 
befektető vállalatok egyebek mellett a 
magas adókat és az államadósságot tartják 
különösen aggasztónak; úgy véli, hogy 
erőfeszítéseket kellene tenni a társasági 
adó feltételeinek összehangolása 
érdekében, ami elősegíti a tagállamok és 
régiók közötti adóverseny enyhítését 
anélkül, hogy e koordináció magasabb 
adóterhet eredményezne néhány 
tagállamban;

Or. fr

Módosítás 42
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az Európában 
befektető vállalatok egyebek mellett a 
magas adókat és az államadósságot tartják 
különösen aggasztónak; kimondottan 
nyugtalanítónak tartaná a társasági adó 
feltételeinek harmonizálására irányuló 

5. hangsúlyozza, hogy az Európában 
befektető vállalatok egyebek mellett a 
magas adókat és az államadósságot tartják 
különösen aggasztónak; kimondottan 
nyugtalanítónak tartaná a társasági adó 
feltételeinek harmonizálására irányuló 
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erőfeszítéseket, ami szükségszerűen 
magasabb adóterhet eredményezne néhány 
tagállamban, és megfosztaná az egyes 
régiókat annak a lehetőségétől, hogy az 
adózás szempontjából versenyképesek 
maradjanak;

erőfeszítéseket, ami szükségszerűen 
magasabb adóterhet eredményezne néhány 
tagállamban, és a lokalizáltabb 
megközelítés tagadásával megfosztaná az 
egyes régiókat annak a lehetőségétől, hogy 
– helyi innovációs és vállalkozási 
potenciáljuk kiaknázása révén – az adózás 
szempontjából versenyképesek 
maradjanak;

Or. en

Módosítás 43
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy a beruházók 
idevonzásának alapvető feltétele a 
napjainkban jelentkező új kihívásoknak 
megfelelő versenyképes infrastruktúrák 
megléte; hangsúlyozza, hogy a 
beruházások és ezzel együtt az európai 
gazdaság növekedésének a támogatására 
továbbra is elengedhetetlen az 
infrastruktúrák korszerűsítése, és ebben a 
kohéziós politika rendkívüli fontos 
szerepet játszik, főképpen az újonnan 
csatlakozó tagállamok esetében; 

Or. ro

Módosítás 44
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5b. úgy véli, hogy a megfelelő 
infrastruktúra mellett a régiók 
versenyképességének és vonzerejének 
alapvető előfeltétele a műszaki kutatás,
innováció és fejlesztés elősegítése, és 
megfelelő magas szintű szakmai képzési 
programok rendelkezésre állása az 
európai régiók polgárai részére;

Or. ro

Módosítás 45
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy hatalmas erő rejlik 
az EU városaiban, és a nagyléptékű városi 
infrastrukturális projektek, illetve az 
innovatív üzleti parkok képviselik a 
legnagyobb vonzerőt a beruházások 
számára; sürgeti a tagállamokat, hogy 
gondoskodjanak nagyszabású 
infrastrukturális és technológiai 
beruházásokról annak érdekében, hogy 
élhetőbbé és versenyképesebbé tegyék 
Európa városait.

6. hangsúlyozza, hogy hatalmas erő rejlik 
az EU városaiban, és a nagyléptékű városi 
infrastrukturális projektek, illetve az 
innovatív üzleti parkok képviselik a 
legnagyobb vonzerőt a beruházások 
számára; sürgeti a tagállamokat, hogy 
gondoskodjanak nagyszabású 
infrastrukturális és technológiai 
beruházásokról annak érdekében, hogy 
élhetőbbé és versenyképesebbé tegyék 
Európa városait; hangsúlyozza a 
kombinált (multimodális) szállítási 
rendszerek integrált és fenntartható 
fejlődésének fontosságát a mobilitás 
szintjének fokozása és a gazdasági 
fejlődés elősegítése céljából.

Or. ro

Módosítás 46
Elisabeth Schroedter
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy hatalmas erő rejlik 
az EU városaiban, és a nagyléptékű városi 
infrastrukturális projektek, illetve az 
innovatív üzleti parkok képviselik a 
legnagyobb vonzerőt a beruházások 
számára; sürgeti a tagállamokat, hogy 
gondoskodjanak nagyszabású 
infrastrukturális és technológiai 
beruházásokról annak érdekében, hogy 
élhetőbbé és versenyképesebbé tegyék 
Európa városait.

6. hangsúlyozza, hogy hatalmas erő rejlik 
az EU városaiban, és ezek a városok nagy 
mértékben hozzájárulhatnak az alacsony 
széndioxid-kibocsátású gazdasághoz; 
elengedhetetlennek tartja, hogy a 
városokat mint alapvető partnereket 
ismerjék el az éghajlat védelmével 
összefüggő uniós célok elérésével 
kapcsolatban, ezért hangsúlyozza, hogy az 
ERFA-n keresztül nyújtott támogatásnak 
integrált megközelítést kell garantálnia a 
fenntartható városfejlesztésre 
vonatkozóan, amely kiterjed a megújuló 
energiával kapcsolatos beruházásokra, az 
energiatakarékosságra, a fenntartható 
közlekedésre és a társadalmi integrációra; 
annak érdekében, hogy élhetőbbé tegyék 
Európa városait, ugyanakkor elérjék azok 
versenyképességét.

Or. en

Módosítás 47
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy hatalmas erő rejlik 
az EU városaiban, és a nagyléptékű városi 
infrastrukturális projektek, illetve az 
innovatív üzleti parkok képviselik a 
legnagyobb vonzerőt a beruházások 
számára; sürgeti a tagállamokat, hogy 
gondoskodjanak nagyszabású 
infrastrukturális és technológiai 
beruházásokról annak érdekében, hogy 
élhetőbbé és versenyképesebbé tegyék 
Európa városait.

6. felismeri, hogy a városok és a városi
területek képezik az EU-ban a gazdasági 
növekedés motorját; hangsúlyozza, hogy 
az EU vidéki területei szintén 
létfontosságúak a gazdasági fejlődéshez, 
és sürgeti, hogy a területfejlesztés 
fokozása érdekében a finanszírozás jobb 
integrálásával javítsák a város és a vidék 
közötti kapcsolatokat.
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Or. en

Módosítás 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy hatalmas erő rejlik 
az EU városaiban, és a nagyléptékű városi 
infrastrukturális projektek, illetve az 
innovatív üzleti parkok képviselik a 
legnagyobb vonzerőt a beruházások 
számára; sürgeti a tagállamokat, hogy 
gondoskodjanak nagyszabású
infrastrukturális és technológiai 
beruházásokról annak érdekében, hogy 
élhetőbbé és versenyképesebbé tegyék 
Európa városait.

6. hangsúlyozza, hogy hatalmas erő rejlik 
az EU városaiban, és a nagyléptékű városi 
infrastrukturális projektek, illetve az 
innovatív üzleti parkok képviselik az EU 
egyik vonzerejét a beruházások számára; 
sürgeti a tagállamokat, hogy 
gondoskodjanak infrastrukturális és 
technológiai beruházásokról annak 
érdekében, hogy élhetőbbé és 
versenyképesebbé tegyék Európa városait, 
biztosítva eközben, hogy e beruházások ne 
váljanak a valódi területi kohézió és a 
kiegyensúlyozott vidékfejlesztés kárára.

Or. fr

Módosítás 49
Dimitar Stoyanov

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy hatalmas erő rejlik 
az EU városaiban, és a nagyléptékű városi 
infrastrukturális projektek, illetve az 
innovatív üzleti parkok képviselik a 
legnagyobb vonzerőt a beruházások 
számára; sürgeti a tagállamokat, hogy 
gondoskodjanak nagyszabású 
infrastrukturális és technológiai 
beruházásokról annak érdekében, hogy 
élhetőbbé és versenyképesebbé tegyék 

6. hangsúlyozza, hogy hatalmas erő rejlik 
az EU városaiban, és a nagyléptékű városi 
infrastrukturális projektek, illetve az 
innovatív üzleti parkok képviselik a 
legnagyobb vonzerőt a beruházások 
számára; sürgeti a tagállamokat, hogy 
gondoskodjanak nagyszabású 
beruházásokról az infrastruktúra, az 
innováció, a technológia és a szociális 
kezdeményezések területén annak 
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Európa városait. érdekében, hogy élhetőbbé és 
versenyképesebbé tegyék Európa városait.

Or. bg

Módosítás 50
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy hatalmas erő rejlik 
az EU városaiban, és a nagyléptékű városi 
infrastrukturális projektek, illetve az 
innovatív üzleti parkok képviselik a 
legnagyobb vonzerőt a beruházások 
számára; sürgeti a tagállamokat, hogy 
gondoskodjanak nagyszabású 
infrastrukturális és technológiai 
beruházásokról annak érdekében, hogy 
élhetőbbé és versenyképesebbé tegyék 
Európa városait.

6. hangsúlyozza, hogy hatalmas erő rejlik 
az EU városaiban, és a nagyléptékű városi 
infrastrukturális projektek, illetve az 
innovatív üzleti parkok képviselik a 
legnagyobb vonzerőt a beruházások 
számára; sürgeti a tagállamokat, hogy 
gondoskodjanak nagyszabású 
infrastrukturális és technológiai 
beruházásokról annak érdekében, hogy 
élhetőbbé és versenyképesebbé tegyék 
Európa városait, miközben megőrzik 
hagyományos értékeiket és építenek 
azokra.

Or. en

Módosítás 51
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy hatalmas erő rejlik 
az EU városaiban, és a nagyléptékű városi 
infrastrukturális projektek, illetve az 
innovatív üzleti parkok képviselik a 
legnagyobb vonzerőt a beruházások 
számára; sürgeti a tagállamokat, hogy 
gondoskodjanak nagyszabású 

6. hangsúlyozza, hogy hatalmas erő rejlik 
az EU régióiban, és a nagyléptékű 
infrastrukturális projektek, illetve az 
innovatív üzleti parkok képviselik a 
legnagyobb vonzerőt a beruházások 
számára; sürgeti a tagállamokat, hogy 
gondoskodjanak nagyszabású 
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infrastrukturális és technológiai
beruházásokról annak érdekében, hogy 
élhetőbbé és versenyképesebbé tegyék 
Európa városait.

infrastrukturális, valamint új 
technológiákba és a kutatás-fejlesztésbe 
történő beruházásokról annak érdekében, 
hogy élhetőbbé és versenyképesebbé 
tegyék Európa régióit.

Or. en

Módosítás 52
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy a közlekedés, az 
energiaipar, a szélessávú infrastruktúra és 
a humántőke fejlesztése területén történő 
beruházások alapvetően fontosak ahhoz, 
hogy környezetvédelmi szempontból 
kevésbé káros, a növekedést serkentő 
beruházásokat vonzzanak, a fenntartható 
fejlődés – az Európa 2020 célkitűzésekkel 
összhangban történő – elérése érdekében. 

Or. en

Módosítás 53
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy nem csupán arra 
van szükség, hogy a kutatás és oktatás 
helyi szinten bővüljön és hogy azokat ott 
alkalmazzák, hanem arra is, hogy azok 
helyi szinten jöjjenek létre; e célból
elengedhetetlen az emberi erőforrás, a
kutatóintézetek és felsőoktatási 
intézmények teljes körű hasznosítása helyi 
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szinten, úgy a belföldi befektetések, mint a 
közvetlen külföldi befektetések 
odavonzása érdekében; megjegyzi az 
emberi erőforrás, a tanárok, a kutatók, és 
a diákok mobilitásának jelentőségét is;

Or. el

Módosítás 54
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza a vertikális és 
horizontális koordináció szükségességét, 
oly módon, hogy a városok együtt 
dolgozzanak egyéb kormányzati szintekkel 
és megerősítsék együttműködésüket a más 
városokkal kiépítendő hálózatok révén;

Or. ro

Módosítás 55
Petru Constantin Luhan
Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy az elkövetkező 
időszakra vonatkozóan a tagállamoknak 
és a régióknak úgy kell meghatározniuk a 
célkitűzéseiket, hogy a befektetők 
elsőbbséget élvezzenek,egyúttal pedig 
biztosított legyenek a hozzáférhető és 
megfelelő beruházások, figyelembe véve a 
strukturális alapok kulcsszerepét;

Or. ro
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Módosítás 56
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. úgy véli, hogy szükség van olyan 
kormányzásra, amely az állampolgárok 
felelősségének fejlesztésén, az összes 
partner részvételén és a társadalmi tőke 
innovatív felhasználásán alapul;

Or. ro

Módosítás 57
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. úgy véli, hogy az elmaradott régióknak 
továbbra is jelentős uniós támogatásban 
kell részesülniük, hogy az olcsóbb 
munkaerőn túlmenően képesek legyenek 
egyéb helyi versenyelőnyöket biztosítani a 
befektetőknek; 

Or. ro

Módosítás 58
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. kiemeli az infrastruktúrák 
fejlesztésének a tekintetben meglévő 
jelentőségét, hogy a regionális kohézió és 
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versenyképesség erősödni tudjon; ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza a 
Transzeurópai Közlekedési Hálózatnak, 
valamint a kiegészítő finanszírozási 
eszközöknek – mint a projektkötvények és 
a köz-magán társulások –
felhasználásának jelentőségét;  

Or. el

Módosítás 59
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
szereplők számára az adminisztratív 
terhek csökkentése rendkívül fontos 
szerepet játszik a régiók vonzerejének 
növelésében, valamint hogy el kell 
fogadni és tiszteletben kell tartani 
bizonyos minimumkövetelményeket az 
Európai Unió valamennyi helyi és 
regionális hatósága által biztosított 
szolgáltatásokra vonatkozóan;

Or. ro


