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Módosítás 1
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(1) üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy a következő, 2014–2020-
as programozási időszakban fokozzák a 
pénzügyi eszközök használatát; 
hangsúlyozza, hogy a komoly 
költségvetési megszorítások és a 
magánszektor csökkent 
hitelezőképességének időszakában az 
innovatív pénzügyi eszközök fokozott 
használata ösztönözheti a köz- és 
magánszféra közötti partnerségeket, az EU 
költségvetésével együtt multiplikátorhatást 
fejthet ki, alternatív finanszírozási 
forrásokat nyithat meg és jelentős pénzügyi 
forrásokat biztosíthat a stratégiai regionális 
beruházásokhoz; véleménye szerint a 
támogatásokat kiegészítő pénzügyi 
eszközök az EU regionális növekedési 
stratégiáinak jelentős tényezőjévé 
fejlődhetnek;

(1) kétségekkel fogadja a Bizottság arra 
irányuló javaslatát, hogy a következő, 
2014–2020-as programozási időszakban 
fokozzák a pénzügyi eszközök használatát; 
kétli, hogy a komoly költségvetési 
megszorítások és a magánszektor csökkent 
hitelezőképességének időszakában az 
innovatív pénzügyi eszközök fokozott 
használata ösztönözheti a köz- és 
magánszféra közötti partnerségeket, az EU 
költségvetésével együtt multiplikátorhatást 
fejthet ki, alternatív finanszírozási 
forrásokat nyithat meg és jelentős pénzügyi 
forrásokat biztosíthat a stratégiai regionális 
beruházásokhoz; véleménye szerint a 
támogatásokat kiegészítő pénzügyi 
eszközök az EU regionális növekedési 
stratégiáinak tényezőjévé fejlődhetnek 
ugyan, de ez tovább fokozza az 
adósságspirált;

Or. de

Módosítás 2
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(1) üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy a következő, 2014–2020-
as programozási időszakban fokozzák a 
pénzügyi eszközök használatát; 
hangsúlyozza, hogy a komoly költségvetési 
megszorítások és a magánszektor csökkent 

(1) üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy a következő, 2014–2020-
as programozási időszakban fokozzák a 
pénzügyi eszközök használatát; 
hangsúlyozza, hogy a komoly költségvetési 
megszorítások és a magánszektor csökkent 
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hitelezőképességének időszakában az 
innovatív pénzügyi eszközök fokozott 
használata ösztönözheti a köz- és 
magánszféra közötti partnerségeket, az EU 
költségvetésével együtt multiplikátorhatást 
fejthet ki, alternatív finanszírozási 
forrásokat nyithat meg és jelentős pénzügyi 
forrásokat biztosíthat a stratégiai regionális 
beruházásokhoz; véleménye szerint a 
támogatásokat kiegészítő pénzügyi 
eszközök az EU regionális növekedési 
stratégiáinak jelentős tényezőjévé 
fejlődhetnek;

hitelezőképességének időszakában az 
innovatív pénzügyi eszközök fokozott 
használata ösztönözheti a köz- és 
magánszféra közötti partnerségeket, az EU 
költségvetésével együtt multiplikátorhatást 
fejthet ki, alternatív finanszírozási 
forrásokat nyithat meg és jelentős pénzügyi 
forrásokat biztosíthat a stratégiai regionális 
beruházásokhoz; véleménye szerint a 
támogatásokat kiegészítő pénzügyi 
eszközök az arra alkalmas projektekhez 
való felhasználásuk esetén az EU 
regionális növekedési stratégiáinak jelentős 
tényezőjévé fejlődhetnek; a pénzügyi 
eszközök akkor alkalmasak, ha a projekt a 
támogatás eredményeképpen bevételeket 
és nyereséget hoz, és így sor kerülhet a 
hitelek és kölcsönök visszafizetésére;

Or. de

Módosítás 3
Mojca Kleva

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(1) üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy a következő, 2014–2020-
as programozási időszakban fokozzák a 
pénzügyi eszközök használatát; 
hangsúlyozza, hogy a komoly költségvetési 
megszorítások és a magánszektor csökkent 
hitelezőképességének időszakában az 
innovatív pénzügyi eszközök fokozott 
használata ösztönözheti a köz- és 
magánszféra közötti partnerségeket, az EU 
költségvetésével együtt multiplikátorhatást 
fejthet ki, alternatív finanszírozási 
forrásokat nyithat meg és jelentős pénzügyi 
forrásokat biztosíthat a stratégiai regionális 
beruházásokhoz; véleménye szerint a 
támogatásokat kiegészítő pénzügyi 
eszközök az EU regionális növekedési 

(1) üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy a következő, 2014–2020-
as programozási időszakban fokozzák a 
pénzügyi eszközök használatát; 
hangsúlyozza, hogy a komoly költségvetési 
megszorítások és a magánszektor csökkent 
hitelezőképességének időszakában az 
innovatív pénzügyi eszközök fokozott 
használata ösztönözheti a köz- és 
magánszféra közötti partnerségeket, az EU 
költségvetésével együtt multiplikátorhatást 
fejthet ki, alternatív finanszírozási 
forrásokat nyithat meg, jelentős pénzügyi 
forrásokat biztosíthat a stratégiai regionális 
beruházásokhoz, hosszú távú, fenntartható 
beruházásokat támogathat és növelheti az 
EU növekedési potenciálját; véleménye 
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stratégiáinak jelentős tényezőjévé 
fejlődhetnek;

szerint a támogatásokat kiegészítő 
pénzügyi eszközök az EU regionális 
növekedési stratégiáinak jelentős 
tényezőjévé fejlődhetnek;

Or. en

Módosítás 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(1) üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy a következő, 2014–2020-
as programozási időszakban fokozzák a 
pénzügyi eszközök használatát; 
hangsúlyozza, hogy a komoly költségvetési 
megszorítások és a magánszektor csökkent 
hitelezőképességének időszakában az 
innovatív pénzügyi eszközök fokozott 
használata ösztönözheti a köz- és 
magánszféra közötti partnerségeket, az EU 
költségvetésével együtt multiplikátorhatást 
fejthet ki, alternatív finanszírozási 
forrásokat nyithat meg és jelentős pénzügyi 
forrásokat biztosíthat a stratégiai regionális 
beruházásokhoz; véleménye szerint a 
támogatásokat kiegészítő pénzügyi 
eszközök az EU regionális növekedési 
stratégiáinak jelentős tényezőjévé 
fejlődhetnek;

(1) üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy a következő, 2014–2020-
as programozási időszakban fokozzák a 
pénzügyi eszközök használatát; 
hangsúlyozza, hogy a komoly költségvetési 
megszorítások és a magánszektor csökkent 
hitelezőképességének időszakában az 
innovatív pénzügyi eszközök fokozott 
használata ösztönözheti a köz- és 
magánszféra közötti partnerségeket, az EU 
költségvetésével együtt multiplikátorhatást 
fejthet ki, alternatív finanszírozási 
forrásokat nyithat meg és jelentős pénzügyi 
forrásokat biztosíthat a stratégiai regionális 
beruházásokhoz; véleménye szerint a 
támogatásokat kiegészítő pénzügyi 
eszközök az EU regionális növekedési 
stratégiáinak jelentős tényezőjévé 
fejlődhetnek az intelligens és hosszú távú 
gazdasági növekedésre irányuló uniós 
célok elérése érdekében.

Or. ro

Módosítás 5
Jan Olbrycht

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

(2) sürgeti, hogy a pénzügyi eszközök jogi 
meghatározását foglalják bele a 
közeljövőben elkészülő felülvizsgált 
költségvetési rendeletbe, és hogy a 
pénzügyi eszközökkel foglalkozó 
valamennyi jogalkotási aktusban 
koherensen hivatkozzanak rájuk; 
hangsúlyozza, milyen fontos, hogy időben, 
még a következő programozási időszak 
kezdete előtt biztosítsák a pénzügyi 
eszközökkel kapcsolatos egyértelmű, 
egyszerű és átlátható jogi keretet, hogy a 
pénzügyi eszközök vonzóak legyenek az 
intézményi és a magánbefektetők számára 
is;

(2) sürgeti, hogy a pénzügyi eszközök jogi 
meghatározását mielőbb fogadják el a 
közeljövőben elkészülő felülvizsgált 
költségvetési rendeletben, és hogy a 
pénzügyi eszközökkel foglalkozó 
valamennyi jogalkotási aktusban 
koherensen hivatkozzanak rájuk; 
hangsúlyozza, milyen fontos, hogy időben, 
még a következő programozási időszak 
kezdete előtt biztosítsák a pénzügyi 
eszközökkel kapcsolatos egyértelmű, 
egyszerű és átlátható jogi keretet, hogy a 
pénzügyi eszközök vonzóak legyenek az 
intézményi és a magánbefektetők számára 
is;

Or. en

Módosítás 6
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(2) sürgeti, hogy a pénzügyi eszközök jogi 
meghatározását foglalják bele a 
közeljövőben elkészülő felülvizsgált 
költségvetési rendeletbe, és hogy a 
pénzügyi eszközökkel foglalkozó 
valamennyi jogalkotási aktusban 
koherensen hivatkozzanak rájuk; 
hangsúlyozza, milyen fontos, hogy időben, 
még a következő programozási időszak 
kezdete előtt biztosítsák a pénzügyi 
eszközökkel kapcsolatos egyértelmű, 
egyszerű és átlátható jogi keretet, hogy a 
pénzügyi eszközök vonzóak legyenek az 
intézményi és a magánbefektetők számára 
is;

(2) sürgeti, hogy a pénzügyi eszközök jogi 
meghatározását foglalják bele a 
közeljövőben elkészülő felülvizsgált 
költségvetési rendeletbe, és hogy a 
pénzügyi eszközökkel foglalkozó 
valamennyi jogalkotási aktusban 
koherensen hivatkozzanak rájuk; 
hangsúlyozza, milyen fontos, hogy időben, 
még a következő programozási időszak 
kezdete előtt biztosítsák a pénzügyi 
eszközökkel kapcsolatos egyértelmű, 
egyszerű és átlátható jogi keretet, hogy a 
pénzügyi eszközök vonzóak legyenek az 
intézményi és a magánbefektetők számára 
is, és egyidejűleg biztosított legyen az 
uniós források feletti demokratikus 
ellenőrzés;
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Or. de

Módosítás 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(2a) kiemeli az új finanszírozási 
eszközökre vonakozó nagyméretű, európai 
szintű tájékoztató kampány fontosságát, 
amely arra hivatott, hogy a képviselt 
intézmény méretétől függetlenül 
valamennyi befektető részére hozzáférést 
biztosítson.

Or. ro

Módosítás 8
Mojca Kleva

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3) kiemeli az előzetes értékelés 
jelentőségét a piaci bukást vagy az 
optimálistól elmaradó befektetést 
eredményező helyzetek felismerésében; 
felhívja a Bizottságot, hogy az alap-
jogiaktus részeként vezesse be a megfelelő 
rendeletbe az előzetes értékelés szerepére 
és alkalmazására vonatkozó megfelelő 
követelményeket;

(3) kiemeli az előzetes értékelés 
jelentőségét a piaci bukást vagy az 
optimálistól elmaradó befektetést 
eredményező helyzetek felismerésében; 
felhívja a Bizottságot, hogy az alap-
jogiaktus részeként vezesse be a megfelelő 
rendeletbe az előzetes értékelés szerepére 
és alkalmazására vonatkozó megfelelő 
követelményeket, mint például a piaci 
kudarc bizonyítékának meghatározását, a 
számszerűsített finanszírozási hiányt és 
beruházási igényeket, a magánszektor 
lehetséges részvételét, és ennek 
eredményeként az adott pénzügyi eszköz 
hozzáadott értékét és a kritikus tömeg 
értékelését;
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Or. en

Módosítás 9
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3) kiemeli az előzetes értékelés 
jelentőségét a piaci bukást vagy az 
optimálistól elmaradó befektetést 
eredményező helyzetek felismerésében; 
felhívja a Bizottságot, hogy az alap-
jogiaktus részeként vezesse be a megfelelő 
rendeletbe az előzetes értékelés szerepére 
és alkalmazására vonatkozó megfelelő 
követelményeket; 

(3) kiemeli az előzetes értékelés 
jelentőségét a piaci bukást vagy az 
optimálistól elmaradó befektetést 
eredményező helyzetek felismerésében; 
felhívja a Bizottságot, hogy az alap-
jogiaktus részeként vezesse be a megfelelő 
rendeletbe az előzetes értékelés szerepére 
és alkalmazására vonatkozó megfelelő 
követelményeket; e követelmények közé 
tartozik legalább az uniós jog és a nemzeti 
jog betartása, valamint a közpénzekkel 
kapcsolatos átláthatósági követelmények 
betartása;

Or. de

Módosítás 10
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) üdvözli, hogy a következő 
programozási időszakban a kohéziós 
politikában alkalmazott pénzügyi eszközök 
alkalmazását kiterjesztik valamennyi 
tematikus célkitűzésre és valamennyi CSF-
alapra; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a 
különböző rendszerek összehangolásának 
hiányából és átfedéséből eredő kockázat 
enyhítése érdekében szükséges az 
alkalmazott pénzügyi eszközök jobb 

(4) tudomásul veszi, hogy a következő 
programozási időszakban a kohéziós 
politikában alkalmazott pénzügyi eszközök 
alkalmazását kiterjesztik valamennyi 
tematikus célkitűzésre és valamennyi CSF-
alapra; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a 
különböző rendszerek összehangolásának 
hiányából és átfedéséből eredő kockázat 
enyhítése érdekében szükséges az 
alkalmazott pénzügyi eszközök jobb 
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áttekintése; áttekintése;

Or. de

Módosítás 11
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) üdvözli, hogy a következő 
programozási időszakban a kohéziós 
politikában alkalmazott pénzügyi eszközök 
alkalmazását kiterjesztik valamennyi 
tematikus célkitűzésre és valamennyi CSF-
alapra; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a 
különböző rendszerek összehangolásának
hiányából és átfedéséből eredő kockázat 
enyhítése érdekében szükséges az 
alkalmazott pénzügyi eszközök jobb 
áttekintése;

(4) üdvözli, hogy a következő 
programozási időszakban a kohéziós 
politikában alkalmazott pénzügyi eszközök 
alkalmazását kiterjesztik valamennyi 
tematikus célkitűzésre és valamennyi CSF-
alapra, valamint azokra a projektekre és 
projektcsoportokra vagy programrészekre, 
amelyek bevételeket vagy nyereséget 
hoznak, és így alkalmasak a pénzügyi 
eszközök számára; hangsúlyozza 
ugyanakkor, hogy a különböző rendszerek 
összehangolásának hiányából és 
átfedéséből eredő kockázat enyhítése 
érdekében szükséges az alkalmazott 
pénzügyi eszközök jobb áttekintése;

Or. de

Módosítás 12
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) üdvözli, hogy a következő 
programozási időszakban a kohéziós 
politikában alkalmazott pénzügyi eszközök 
alkalmazását kiterjesztik valamennyi 
tematikus célkitűzésre és valamennyi CSF-
alapra; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a 

(4) üdvözli, hogy a következő 
programozási időszakban a kohéziós 
politikában alkalmazott pénzügyi eszközök 
alkalmazását kiterjesztik valamennyi 
tematikus célkitűzésre és valamennyi CSF-
alapra, valamint azokra a projektekre és 
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különböző rendszerek összehangolásának 
hiányából és átfedéséből eredő kockázat 
enyhítése érdekében szükséges az 
alkalmazott pénzügyi eszközök jobb 
áttekintése;

projektcsoportokra vagy programrészekre, 
amelyek bevételeket vagy nyereséget 
hoznak, és így alkalmasak a pénzügyi 
eszközök számára; hangsúlyozza 
ugyanakkor, hogy a különböző rendszerek 
összehangolásának hiányából és 
átfedéséből eredő kockázat enyhítése 
érdekében szükséges az alkalmazott 
pénzügyi eszközök jobb áttekintése;

Or. de

Módosítás 13
Jan Olbrycht

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(5) véleménye szerint az uniós források 
tervezett célra történő felhasználásának 
biztosítása érdekében alapvető fontosságú 
a megfelelő nyomon követés, jelentéstétel 
és ellenőrzés; felhívja a Bizottságot, hogy a 
programozási időszakban erősítse meg az 
irányító hatóságokra vonatkozó 
jelentéstételi követelményeket, vezessen be 
kellő gyakoriságú ellenőrzéseket és évente 
nyújtson be összefoglaló jelentést az 
Európai Parlamentnek a pénzügyi 
eszközöknek a CSF-alapokon, tematikus 
célkitűzéseken és tagállamokon keresztül 
történő felhasználásáról és 
hatékonyságáról;

(5) véleménye szerint az uniós források 
tervezett célra történő felhasználásának 
biztosítása érdekében alapvető fontosságú 
a megfelelő nyomon követés, jelentéstétel 
és ellenőrzés; felhívja a Bizottságot, hogy a 
programozási időszakban erősítse meg az 
irányító hatóságokra vonatkozó 
jelentéstételi követelményeket;

Or. en

Módosítás 14
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

(5) véleménye szerint az uniós források 
tervezett célra történő felhasználásának 
biztosítása érdekében alapvető fontosságú
a megfelelő nyomon követés, jelentéstétel
és ellenőrzés; felhívja a Bizottságot, hogy a 
programozási időszakban erősítse meg az 
irányító hatóságokra vonatkozó 
jelentéstételi követelményeket, vezessen be 
kellő gyakoriságú ellenőrzéseket és évente 
nyújtson be összefoglaló jelentést az 
Európai Parlamentnek a pénzügyi 
eszközöknek a CSF-alapokon, tematikus 
célkitűzéseken és tagállamokon keresztül 
történő felhasználásáról és 
hatékonyságáról;

(5) szükségesnek tartja az uniós források 
tervezett célra történő felhasználásának 
biztosítása érdekében a megfelelő nyomon 
követést, jelentéstételt és ellenőrzést, 
valamint a pénzügyi eszközben foglalt 
uniós források tekintetében az uniós 
átláthatósági szabályok alkalmazását; 
felhívja a Bizottságot, hogy a programozási 
időszakban erősítse meg az irányító 
hatóságokra vonatkozó jelentéstételi 
követelményeket, vezessen be kellő 
gyakoriságú ellenőrzéseket és évente 
nyújtson be összefoglaló jelentést az 
Európai Parlamentnek a pénzügyi 
eszközöknek a CSF-alapokon, tematikus 
célkitűzéseken és tagállamokon keresztül 
történő felhasználásáról és 
hatékonyságáról;

Or. de

Módosítás 15
Jan Olbrycht

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(6) aggodalmának ad hangot amiatt, hogy 
a Bizottság korlátozott intézményi 
kapacitással rendelkezik a pénzügyi 
eszközök tervezett fokozott szerepének 
megvalósításához; úgy gondolja, hogy az 
irányító hatóságok, a pénzügyi közvetítők 
és a bankok szintjén is meg kell erősíteni a 
pénzügyi eszközök felhasználására és 
kezelésére vonatkozó szakismeretet és 
technikai kapacitást; kiemeli, hogy az 
állami politikák végrehajtásáért felelős 
személyek körében elengedhetetlen a 
pénzügyi eszközök jobb ismerete ahhoz, 
hogy megszűnjenek a kulturális jellegű 

(6) úgy gondolja, hogy az irányító 
hatóságok, a pénzügyi közvetítők és a 
bankok szintjén is meg kell erősíteni a 
pénzügyi eszközök felhasználására és 
kezelésére vonatkozó szakismeretet és 
technikai kapacitást; kiemeli, hogy az 
állami politikák végrehajtásáért felelős 
személyek körében elengedhetetlen a 
pénzügyi eszközök jobb ismerete ahhoz, 
hogy megszűnjenek a kulturális jellegű 
megszorítások és sikerüljön előmozdítani a 
pénzügyi eszközök sikerét;
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megszorítások és sikerüljön előmozdítani a 
pénzügyi eszközök sikerét;

Or. en

Módosítás 16
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(6) aggodalmának ad hangot amiatt, hogy 
a Bizottság korlátozott intézményi 
kapacitással rendelkezik a pénzügyi 
eszközök tervezett fokozott szerepének 
megvalósításához; úgy gondolja, hogy az 
irányító hatóságok, a pénzügyi közvetítők 
és a bankok szintjén is meg kell erősíteni a 
pénzügyi eszközök felhasználására és 
kezelésére vonatkozó szakismeretet és 
technikai kapacitást; kiemeli, hogy az 
állami politikák végrehajtásáért felelős 
személyek körében elengedhetetlen a 
pénzügyi eszközök jobb ismerete ahhoz, 
hogy megszűnjenek a kulturális jellegű 
megszorítások és sikerüljön előmozdítani a 
pénzügyi eszközök sikerét;

(6) úgy gondolja, hogy az irányító 
hatóságok, a pénzügyi közvetítők és a 
bankok szintjén is meg kell erősíteni a 
pénzügyi eszközök felhasználására és 
kezelésére vonatkozó szakismeretet és 
technikai kapacitást; kiemeli, hogy az 
állami politikák végrehajtásáért felelős 
személyek körében elengedhetetlen a 
pénzügyi eszközök jobb ismerete ahhoz, 
hogy megszűnjenek a kulturális jellegű 
megszorítások és sikerüljön biztosítani a 
pénzügyi eszközök sikerét;

Or. de

Módosítás 17
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(6) aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a 
Bizottság korlátozott intézményi 
kapacitással rendelkezik a pénzügyi 
eszközök tervezett fokozott szerepének 

(6) aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a 
Bizottság korlátozott intézményi 
kapacitással rendelkezik a pénzügyi 
eszközök tervezett fokozott szerepének 



AM\903830HU.doc 13/15 PE491.016v01-00

HU

megvalósításához; úgy gondolja, hogy az 
irányító hatóságok, a pénzügyi közvetítők 
és a bankok szintjén is meg kell erősíteni a 
pénzügyi eszközök felhasználására és 
kezelésére vonatkozó szakismeretet és 
technikai kapacitást; kiemeli, hogy az 
állami politikák végrehajtásáért felelős 
személyek körében elengedhetetlen a 
pénzügyi eszközök jobb ismerete ahhoz, 
hogy megszűnjenek a kulturális jellegű 
megszorítások és sikerüljön előmozdítani a 
pénzügyi eszközök sikerét;

megvalósításához; úgy gondolja, hogy az 
irányító hatóságok, a pénzügyi közvetítők 
és a bankok szintjén is meg kell erősíteni a 
pénzügyi eszközök felhasználására és 
kezelésére vonatkozó szakismeretet és 
technikai kapacitást; kiemeli, hogy az 
állami politikák végrehajtásáért felelős 
személyek körében elengedhetetlen a 
pénzügyi eszközök jobb ismerete ahhoz, 
hogy megszűnjenek a kulturális jellegű 
megszorítások és a demokratikus 
ellenőrzés egyidejű biztosítása mellett
sikerüljön előmozdítani a pénzügyi 
eszközök sikerét;

Or. de

Módosítás 18
Jan Olbrycht

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(6a) ösztönzi a Bizottságot, hogy a 
pénzügyi eszközök új, a 2014–2020-as 
programozási időszakra szóló 
korszakának meghatározásakor használja 
fel az olyan eszközökkel szerzett 
tapasztalatokat, mint például a 
JEREMIE, a JESSICA és a JASMINE, 
amelyek döntő jelentőségűek Európa 
régiói és városai számára;

Or. en

Módosítás 19
Jan Olbrycht

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

(6b) úgy véli, hogy a pénzügyi eszközök 
kidolgozása és végrehajtása során el kell 
ismerni a különféle nemzeti és regionális 
bankintézmények szerepét, amelyek a 
helyi és regionális sajátosságokat illetően 
rendelkeznek a szükséges tapasztalattal és 
ismeretekkel;

Or. en

Módosítás 20
Mojca Kleva

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(7) elismeri a városok megnövekedett 
szerepét a következő programozási 
időszakban a CSF-alapok 
programozásában és végrehajtásában; 
felszólítja ezért a Bizottságot, hogy tegye 
egyértelműbbé a városoknak a pénzügyi 
eszközök kidolgozásában és 
végrehajtásában játszott jelentősebb 
szerepének eljárási és gyakorlati 
vonatkozásait;

(7) elismeri a városi dimenzió fontosságát 
és a városok megnövekedett szerepét a 
következő programozási időszakban a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet 
(CPR) hatálya alá tartozó alapok
programozásában és végrehajtásában; 
felszólítja ezért a Bizottságot, hogy tegye 
egyértelműbbé a városoknak a pénzügyi 
eszközök kidolgozásában és 
végrehajtásában játszott jelentősebb 
szerepének eljárási és gyakorlati 
vonatkozásait;

Or. en

Módosítás 21
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

(7) elismeri a városok megnövekedett 
szerepét a következő programozási 
időszakban a CSF-alapok 
programozásában és végrehajtásában; 
felszólítja ezért a Bizottságot, hogy tegye 
egyértelműbbé a városoknak a pénzügyi 
eszközök kidolgozásában és 
végrehajtásában játszott jelentősebb 
szerepének eljárási és gyakorlati 
vonatkozásait;

(7) elismeri a városok megnövekedett 
szerepét a következő programozási 
időszakban a CSF-alapok 
programozásában és végrehajtásában; 
felszólítja ezért a Bizottságot, hogy tegye 
egyértelműbbé a városoknak a pénzügyi 
eszközök kidolgozásában és 
végrehajtásában játszott jelentősebb 
szerepének eljárási és gyakorlati 
vonatkozásait, és ezzel egyidejűleg e 
projektek tekintetében is biztosítsa a 
nyilvános konzultációs eljárást.

Or. de


