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Módosítás 1
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy a szilárd és 
eredményközpontú kohéziós politika 
stratégiai szerepet játszik az uniós 
munkahelyteremtés és gazdasági 
növekedés serkentésében; hangsúlyozza, 
hogy a strukturális és kohéziós alapok 
fontos alkotóelemei a tagállamok és
régióik közberuházásainak;

1. rámutat, hogy a szilárd és 
eredményközpontú kohéziós politika 
stratégiai szerepet játszik az uniós 
munkahelyteremtés és gazdasági 
növekedés serkentésében; hangsúlyozza, 
hogy az európai strukturális és beruházási
alapok fontos alkotóelemei a tagállamok, 
régióik és önkormányzataik
közberuházásainak;

Or. en

Módosítás 2
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a 
többéves pénzügyi keret elfogadásának 
bizonytalansága akadályt gördít a 
költségvetési tervezés elé, ami igen 
aggasztó, hiszen 2014-ben új programozási 
periódus kezdődik, ami különösen a 
kohéziós politikára lesz hatással;

2. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a 
többéves pénzügyi keret elfogadásának 
bizonytalansága akadályt gördít a 
költségvetési tervezés elé, ami igen 
aggasztó, hiszen 2014-ben új programozási 
periódus kezdődik, ami különösen a 
kohéziós politikára lesz hatással, és 
veszélybe sodorhatja a célkitűzések 
megvalósításától várt eredményeket;

Or. ro

Módosítás 3
Victor Boştinaru
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a 
többéves pénzügyi keret elfogadásának 
bizonytalansága akadályt gördít a 
költségvetési tervezés elé, ami igen 
aggasztó, hiszen 2014-ben új programozási 
periódus kezdődik, ami különösen a 
kohéziós politikára lesz hatással;

A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.

Or. en

Módosítás 4
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a 
többéves pénzügyi keret elfogadásának 
bizonytalansága akadályt gördít a 
költségvetési tervezés elé, ami igen
aggasztó, hiszen 2014-ben új programozási 
periódus kezdődik, ami különösen a 
kohéziós politikára lesz hatással;

2. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a 
többéves pénzügyi keret elfogadásának 
bizonytalansága akadályt gördít a 
költségvetési tervezés elé, ami aggasztó, 
hiszen 2014-ben új programozási periódus 
kezdődik, ami különösen a kohéziós 
politikára lesz hatással;

Or. lt

Módosítás 5
Victor Boştinaru

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. rámutat, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 
létrehozásának ötlete az új többéves 
pénzügyi keret elfogadásának hiányában 
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nem kivitelezhető, és hogy a Kohéziós 
Alappal való összekapcsolása csak akkor 
lesz reális, ha elegendő forrás és 
megfelelő szabályozási keret áll 
rendelkezésre; 

Or. en

Módosítás 6
Victor Boştinaru

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. aggodalmának ad hangot, hogy a 
Bizottság által felfüggesztett kifizetések 
bizonyos esetekben a rendelkezésre álló 
források szűkösségének, és ennek 
folyományaként szigorúbb feltételek 
alkalmazásának tudhatók be;

Or. en

Módosítás 7
Georgios Stavrakakis

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felszólítja továbbá a Bizottságot, hogy 
az elmúlt évben kialakult helyzet 
megismétlődésének elkerülése érdekében 
2013 folyamán szorosan kövesse nyomon 
és értékelje a tagállamok 1b. alfejezet 
alatti valós térítési igényeit; figyelmeztet 
arra, hogy a kifizetési előirányzatok 
szűkössége miatt előfordulhat az, hogy az 
Unió nem tudja teljesíteni jogi 
kötelezettségvállalásait, és hogy a helyi 
befektetési erőfeszítések csorbát 
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szenvednek;

Or. en

Módosítás 8
Iosif Matula

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy kezeljék hatékonyan a kohéziós 
politika helyi végrehajtásában mutatkozó 
ügyviteli hiányosságokat, és biztosítsák a 
forráskihasználás megfelelő szintjét, 
valamint a kijelölt célok és eredmények 
megvalósítását; felhívja ezért a Bizottságot, 
hogy a célkitűzések megvalósítása 
érdekében továbbra is nyújtson támogatást;

4. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy kezeljék hatékonyan a kohéziós 
politika helyi végrehajtásában mutatkozó 
ügyviteli hiányosságokat, és biztosítsák a 
forráskihasználás megfelelő szintjét, 
valamint a kijelölt célok és eredmények 
megvalósítását; felhívja ezért a Bizottságot, 
hogy a célkitűzések megvalósítása 
érdekében továbbra is nyújtson támogatást; 
javasolja, hogy a jelenlegi programozási 
időszak előirányzatait a strukturális és 
kohéziós alapokból támogatásban 
részesülő tervezett programokat kezelő 
hatóságok számára tartott képzésekre 
fordítsák;

Or. ro

Módosítás 9
Iosif Matula

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a következő 
programozási periódus lehetőséget kínál a 
kohéziós politika pozitív hatásának további 
fokozására, és ragaszkodik ahhoz, hogy a 
partnerségi megállapodásokat és a 
programokat mihamarabb dolgozzák ki, 

5. úgy véli, hogy a következő 
programozási periódus lehetőséget kínál a 
kohéziós politika pozitív hatásának további 
fokozására, és ragaszkodik ahhoz, hogy a 
partnerségi megállapodásokat és a 
programokat mihamarabb dolgozzák ki; 
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hogy azokat 2014. január 1-től kezdődően 
sikerrel végre lehessen hajtani, és 
zökkenőmentesen át lehessen állni a 
következő programozási periódusra.

sürgeti a nemzeti hatóságokat, hogy 
késlekedés nélkül nyújtsák be ajánlásaikat 
annak érdekében, hogy azokat 2014. 
január 1-től kezdődően sikerrel végre 
lehessen hajtani, és zökkenőmentesen át 
lehessen állni a következő programozási 
periódusra.

Or. ro


