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Módosítás 1
Riikka Pakarinen
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. adott esetben a városi, vidéki, part 
menti és a sajátos területi jellemzőkkel 
bíró területek területfejlesztésének 
tervezett integrált megközelítése, 
különösen a(z) …/2012/EU rendelet 
[közös rendelkezésekről szóló rendelet] 28. 
és 29. cikkéhez kapcsolódó végrehajtási 
rendelkezések alkalmazása;

törölve

Or. en

Módosítás 2
Riikka Pakarinen
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az alapok eredményes végrehajtását 
biztosító rendelkezések, beleértve az 
alábbiakat:

törölve

Or. en

Módosítás 3
Riikka Pakarinen
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d pont – i alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. teljesítési keret a(z) …/2012/EU rendelet 
[közös rendelkezésekről szóló rendelet] 19. 
cikkének (1) bekezdésével összhangban;

törölve

Or. en

Módosítás 4Riikka Pakarinen
az ALDE képviselőcsoport nevében
A 101. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – Kutatás, innováció

A Bizottság által javasolt szöveg

EGYSÉG ELNEVEZÉS

Kutatás, innováció

személyek új építésű vagy újonnan 
felszerelt kutatási 
infrastrukturális 
létesítményekben dolgozó 
K+F személyzet/kutatók 
száma

vállalkozás a támogatott 
kutatóintézetekkel 
együttműködő 
vállalkozások száma

teljes 
munkaidős 
egyenérték

támogatott jogalanyok 
által a K+F területén 
létrehozott álláshelyek és 
kutatói munkahelyek 
száma 

EUR az állami finanszírozású 
innovációs és K+F 
projektekhez illeszkedő 
magánberuházások

vállalkozás azon vállalkozások száma, 
amelyek támogatott 
innovációs vagy K+F 
projekt eredményeként új 
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vagy jelentősen 
továbbfejlesztett új piaci 
termékeket vezettek be 

vállalkozás azon vállalkozások száma, 
amelyek támogatott 
innovációs vagy K+F 
projekt eredményeként új 
vagy jelentősen 
továbbfejlesztett új piaci 
termékeket vezettek be. 

Módosítás

EGYSÉG ELNEVEZÉS

Kutatás, innováció

törölve
törölve
teljes 
munkaidős 
egyenérték

új kutatók száma a 
támogatott szervezeteknél

teljes 
munkaidős 
egyenérték

jobb kutatási 
infrastruktúrával ellátott 
létesítményekben dolgozó 
kutatók száma

vállalkozás kutatóintézetekkel 
együttműködő vállalatok 
száma

EUR az állami finanszírozású 
innovációs és K+F 
projektekhez illeszkedő 
magánberuházások

vállalkozás új termékek forgalomba 
hozatala céljából 
támogatott vállalkozások 
száma

vállalkozás új termékek vállalati 
gyártása céljából 
támogatott vállalkozások 
száma

Or. en
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Módosítás 5
Riikka Pakarinen
az ALDE képviselőcsoport nevében
A 102. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – Energia és éghajlatváltozás

A Bizottság által javasolt szöveg

EGYSÉG ELNEVEZÉS

Energia és éghajlatváltozás
Megújuló energiák MW megújuló energiatermelés 

kapacitás-növekedése
Energiahatékonyság háztartás jobb energiafogyasztási 

osztályba sorolt háztartások 
száma

kilowattóra/é
v

a középületek elsődleges 
energiafogyasztásának 
csökkentése

felhasználó intelligens 
energiahálózatokhoz 
csatlakozó 
energiafogyasztók 
számának növekedése

Üvegházhatású gázok csökkentése egyenérték 
tonnában

üvegházhatást okozó gázok 
becsült csökkenése CO2-
egyenértéken

Módosítás

EGYSÉG ELNEVEZÉS
Energia és éghajlatváltozás

Megújuló energiák MW megújuló energiatermelés 
kapacitás-növekedése

Energiahatékonyság háztartás jobb energiafogyasztási 
osztályba sorolt háztartások 
száma

kilowattóra/é
v

a középületek elsődleges 
éves energiafogyasztásának 
csökkentése

felhasználó intelligens 
energiahálózatokhoz 
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csatlakozó 
energiafogyasztók 
számának növekedése

Üvegházhatású gázok csökkentése egyenérték 
tonnában

üvegházhatású gázok 
becsült éves csökkenése 

Or. en

Módosítás 6
Riikka Pakarinen
az ALDE képviselőcsoport nevében
A 103. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – Szociális infrastruktúra

A Bizottság által javasolt szöveg

EGYSÉG ELNEVEZÉS

Szociális infrastruktúra
Gyermekgondozás és oktatás személyek támogatott 

gyermekgondozási és 
oktatási intézmények 
kiszolgáló kapacitása

Egészségügy személyek támogatott egészségügyi 
ellátás kapacitása

Lakhatás háztartás jobb lakhatási 
körülményeket élvező 
háztartások száma

Idegenforgalom látogatás támogatott 
nevezetességeknél tett 
látogatások száma 

Kulturális örökség látogatás támogatott helyszíneken 
tett látogatások száma

Módosítás

EGYSÉG ELNEVEZÉS
Szociális infrastruktúra

Gyermekgondozás és oktatás személyek támogatott 
gyermekgondozási és 
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oktatási intézmények 
kapacitása

Egészségügy személyek jobb egészségügyi 
szolgáltatásokban 
részesülő lakosság

törölve
törölve
törölve

Or. en

Módosítás 7
Riikka Pakarinen
az ALDE képviselőcsoport nevében
A 103. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – Városfejlesztés

A Bizottság által javasolt szöveg

EGYSÉG ELNEVEZÉS
Városfejlesztés

személyek integrált városfejlesztési 
stratégiákba bevont 
területek lakóinak száma

négyzetméter új nyitott terek városi 
területeken

négyzetméter új köz- vagy kereskedelmi 
épületek városi területeken

négyzetméter új lakások a városi 
területeken

Módosítás

EGYSÉG ELNEVEZÉS
A városfejlesztés konkrét mutatói

személyek integrált városfejlesztési 
stratégiákba bevont 
területek lakóinak száma

négyzetméter városi területeken 
létrehozott vagy 
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helyreállított nyitott terek
négyzetméter városi területeken épített 

vagy renovált köz- vagy 
kereskedelmi épületek

lakóegységek helyreállított lakások a 
városi területeken

Or. en


