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Módosítás 1
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a 2013-as országspecifikus 
ajánlásokat és különösen azt, hogy olyan 
ambiciózus intézkedésekre 
összpontosítanak, amelyek célja a 
növekedés beindítása, a munkanélküliség 
kezelése, a munkahelyek teremtése és az 
Unió gazdaságai versenyképességének 
erősítése;

1. üdvözli a 2013-as országspecifikus 
ajánlásokat és különösen azt, hogy olyan 
intézkedésekre összpontosítanak, amelyek 
célja a növekedés beindítása, a 
munkanélküliség kezelése, a munkahelyek 
teremtése és az Unió gazdaságai 
versenyképességének erősítése; 
aggodalommal állapítja meg, hogy a 
gazdasági, társadalmi, pénzügyi és 
államadósság-válság állandó nyomása 
alatt az országspecifikus ajánlások 
egészében véve nem eléggé ambiciózusak; 
ennek fényében rámutat a reálgazdaság és 
a kkv-k számára sürgetően szükséges 
hitelezés helyreállítására, az állami és 
magánberuházási kapacitások közötti 
kapcsolat megerősítésére, az adócsalás 
elleni fellépésre és a GMU társadalmi 
dimenziójára vonatkozó ajánlások 
hiányára;

Or. en

Módosítás 2
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megerősíti az Európai Parlament 
álláspontját, amely szerint erősíteni kell az 
európai szemeszter folyamatának 
demokratikus legitimitását; hangsúlyozza, 
hogy a nemzeti parlamenteknek, illetve a 
regionális és helyi hatóságoknak nagyon 
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korlátozott szerephez jutnak az európai 
szemeszter folyamatában annak ellenére, 
hogy az Európa 2020 stratégia céljainak 
nagyobb eséllyel történő elérése 
érdekében szükség van közreműködésükre 
és részvételükre;

Or. en

Módosítás 3
Michael Theurer

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. ismételten hangsúlyozza a kohéziós 
politika mint fő beruházási eszköz 
jelentőségét, amely központi szerepet 
játszik a válság elleni küzdelemben és 
abban, hogy az Uniót és régióit a 
fenntartható növekedés útjára állítsa;
hangsúlyozza ezért, hogy a többéves 
pénzügyi keretről szóló tárgyalások során 
elegendő költségvetési forrást kell 
biztosítani az uniós strukturális és 
beruházási alapok számára, és különösen 
arra hívja fel a figyelmet, hogy számos 
területen – a foglalkoztatás, az innováció, a 
fenntartható fejlődés és a kkv-k támogatása 
terén – ezen alapok biztosítják a 
beruházások legnagyobb részét;

2. ismételten hangsúlyozza a kohéziós 
politika mint fő európai szintű beruházási 
eszköz jelentőségét, amely központi 
szerepet játszik a válság elleni 
küzdelemben és abban, hogy az Uniót és 
régióit a fenntartható növekedés útjára 
állítsa; hangsúlyozza ezért, hogy a 
többéves pénzügyi keretről szóló 
tárgyalások során elegendő költségvetési 
forrást és makrogazdasági feltételrendszert
kell biztosítani az uniós strukturális és 
beruházási alapok számára, és különösen 
arra hívja fel a figyelmet, hogy számos 
területen – a foglalkoztatás, az innováció, a 
fenntartható fejlődés és a kkv-k támogatása 
terén – ezen alapok biztosítják a 
beruházások legnagyobb részét;

Or. de

Módosítás 4
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. ismételten hangsúlyozza a kohéziós 
politika mint fő beruházási eszköz 
jelentőségét, amely központi szerepet 
játszik a válság elleni küzdelemben és 
abban, hogy az Uniót és régióit a 
fenntartható növekedés útjára állítsa; 
hangsúlyozza ezért, hogy a többéves 
pénzügyi keretről szóló tárgyalások során 
elegendő költségvetési forrást kell 
biztosítani az uniós strukturális és 
beruházási alapok számára, és különösen 
arra hívja fel a figyelmet, hogy számos 
területen – a foglalkoztatás, az innováció, a 
fenntartható fejlődés és a kkv-k támogatása 
terén – ezen alapok biztosítják a 
beruházások legnagyobb részét;

2. ismételten hangsúlyozza a kohéziós 
politika mint fő beruházási eszköz 
jelentőségét, amely központi szerepet 
játszik a válság elleni küzdelemben, a 
regionális egyenlőtlenségek 
mérséklésében és abban, hogy az Uniót és 
régióit a fenntartható növekedés útjára 
állítsa; hangsúlyozza ezért, hogy a 
többéves pénzügyi keretről szóló 
tárgyalások során elegendő költségvetési 
forrást kell biztosítani az uniós strukturális
és beruházási alapok számára, és 
különösen arra hívja fel a figyelmet, hogy 
számos területen – a foglalkoztatás, az 
innováció, a fenntartható fejlődés és a kkv-
k támogatása terén – ezen alapok 
biztosítják a beruházások legnagyobb 
részét;

Or. en

Módosítás 5
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. komoly aggodalommal tölti el a 
termelékeny gazdaság – különösen helyi és 
regionális szinten végbemenő – köz- és 
magánbefektetéseiben történt súlyos 
visszaesés; úgy véli, hogy határozott 
intézkedések szükségesek a termék- és 
munkaerőpiacok megreformálásához, az 
óvatos bérpolitikák elfogadásához és az 
innováció jövőbeli növekedési modelljének 
megalapozásához, valamint a termelésnek
a hozzáadott értékkel bíró tevékenységek 
irányába való elmozdításához; kifejezi 
azon szilárd meggyőződését, hogy a 
strukturális és beruházási alapok a fenti 

3. komoly aggodalommal tölti el a 
termelékeny gazdaság – különösen helyi és 
regionális szinten végbemenő – köz- és 
magánbefektetéseiben történt súlyos 
visszaesés; úgy véli, hogy határozott 
intézkedések szükségesek a termék- és 
munkaerőpiacok megreformálásához, az 
óvatos bérpolitikák elfogadásához és az 
innováció jövőbeli növekedési modelljének 
megalapozásához, valamint a
környezetbarát, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság és a hozzáadott 
értékkel bíró tevékenységek irányába való 
elmozdításához; kifejezi azon szilárd 
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szempontok tekintetében igen fontosak a 
hiány megelőzésében és mérséklésében;

meggyőződését, hogy a strukturális és 
beruházási alapok igen fontosak a fenti 
szempontok további erősítése és a 
hiányosságok megelőzése és mérséklése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 6
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. komoly aggodalommal tölti el a 
termelékeny gazdaság – különösen helyi és 
regionális szinten végbemenő – köz- és 
magánbefektetéseiben történt súlyos 
visszaesés; úgy véli, hogy határozott 
intézkedések szükségesek a termék- és 
munkaerőpiacok megreformálásához, az 
óvatos bérpolitikák elfogadásához és az 
innováció jövőbeli növekedési modelljének 
megalapozásához, valamint a termelésnek 
a hozzáadott értékkel bíró tevékenységek 
irányába való elmozdításához; kifejezi 
azon szilárd meggyőződését, hogy a 
strukturális és beruházási alapok a fenti 
szempontok tekintetében igen fontosak a 
hiány megelőzésében és mérséklésében;

3. komoly aggodalommal tölti el a 
termelékeny gazdaság – különösen helyi és 
regionális szinten végbemenő – köz- és 
magánbefektetéseiben történt súlyos 
visszaesés; úgy véli, hogy határozott 
intézkedések szükségesek a termék- és 
munkaerőpiacok megreformálásához, az 
óvatos bérpolitikák elfogadásához és az 
innováció jövőbeli növekedési modelljének 
megalapozásához, valamint a termelésnek 
a hozzáadott értékkel bíró tevékenységek 
irányába való elmozdításához; kifejezi 
azon szilárd meggyőződését, hogy a 
strukturális és beruházási alapok a fenti 
szempontok tekintetében igen fontosak a 
hiány megelőzésében és mérséklésében és 
a közberuházások növelésében; rámutat 
azon lehetőségekre, amelyeket a 
tagállamokban ki lehetne használni a 
strukturális alapokból finanszírozott 
közberuházások támogatására azáltal, 
hogy bizonyos mértékű rugalmasságot 
biztosítanak ezen alapok pénzügyi 
eljárásaiban, például a kiigazítási 
programba belépő és uniós pénzügyi 
segítségnyújtásban részesülő államokra 
vonatkozó társfinanszírozási arányok 
növelése vagy a 2007–2013 közötti 
programozási időszakban a 
kötelezettségvállalások visszavonására 
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vonatkozó szabály valamennyi tagállam 
számára egy évvel történő 
meghosszabbítása (ahogyan az a 2014–
2020 közötti programozási időszakban is 
történik majd) révén;

Or. en

Módosítás 7
Michael Theurer

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. komoly aggodalommal tölti el a 
termelékeny gazdaság – különösen helyi és 
regionális szinten végbemenő – köz- és 
magánbefektetéseiben történt súlyos 
visszaesés; úgy véli, hogy határozott 
intézkedések szükségesek a termék- és 
munkaerőpiacok megreformálásához, az 
óvatos bérpolitikák elfogadásához és az 
innováció jövőbeli növekedési modelljének 
megalapozásához, valamint a termelésnek 
a hozzáadott értékkel bíró tevékenységek 
irányába való elmozdításához; kifejezi 
azon szilárd meggyőződését, hogy a 
strukturális és beruházási alapok a fenti 
szempontok tekintetében igen fontosak a 
hiány megelőzésében és mérséklésében;

3. komoly aggodalommal tölti el a 
termelékeny gazdaság – különösen helyi és 
regionális szinten végbemenő – köz- és 
magánbefektetéseiben történt súlyos 
visszaesés; úgy véli, hogy határozott 
intézkedések szükségesek a termék- és 
munkaerőpiacok megreformálásához, az 
óvatos bérpolitikák elfogadásához és az 
innováció jövőbeli növekedési modelljének 
megalapozásához, valamint a termelésnek 
a hozzáadott értékkel bíró tevékenységek 
irányába való elmozdításához; véleménye 
szerint a fenntartható gazdaságpolitikához 
a vállalkozásindításhoz biztosított 
rendkívül kedvező feltételekre van 
szükség; kifejezi azon szilárd 
meggyőződését, hogy a strukturális és 
beruházási alapok a fenti szempontok 
tekintetében igen fontosak a hiány 
megelőzésében és mérséklésében;

Or. de

Módosítás 8
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3a. rámutat arra, hogy a súlyos 
költségvetési megszorítások és a 
magánszektor mérsékelt hitelezőképessége 
időszakában az EU strukturális alapjai a 
gazdaságélénkítés alapvető fontosságú 
hajtóerői, különösen az innovatív 
pénzügyi eszközök igénybevétele révén; 
úgy véli, hogy az innovatív pénzügyi 
eszközök fokozott igénybevétele a kohéziós 
politikán belül előmozdíthatja a köz- és 
magánszféra közötti partnerségeket, az 
EU költségvetésével együtt 
multiplikátorhatást fejthet ki, jelentős 
pénzügyi forrásokat biztosíthat a 
stratégiai regionális beruházásokhoz, és 
fokozhatja az EU növekedési potenciálját; 
e tekintetben üdvözli, hogy a 2014–2020 
közötti programozási időszakban az új 
innovatív pénzügyi eszközök fontos 
szerepet játszanak a kohéziós politikán 
belül; sürgeti a Bizottságot, hogy az 
országspecifikus ajánlásokban is tegye 
világosabbá a pénzügyi eszközök helyzetét, 
és erősítse az európai strukturális és 
beruházási alapok és az EBB programjai 
közötti összhangot, különösen a kkv-k és a 
mikrovállalkozások számára nyújtott 
hitelgaranciák terén;

Or. en

Módosítás 9
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. aggodalmát fejezi ki az ipar folytatódó 
súlyos leépülése miatt Európa egyes 
térségeiben, ami rendkívül nagy arányú 
munkanélküliséghez és számos 
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demográfiai problémához vezet;

Or. ro

Módosítás 10
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. aggodalommal állapítja meg, hogy a 
reálgazdaság, különösen a kkv-k 
finanszírozása nem állt helyre az EU 
egészében, és a legkevésbé fejlett régiók 
szenvedték el a legsúlyosabb csapásokat; 
rámutat arra, hogy a hitelhez való 
hozzájutásban tapasztalható különbségek 
növekedése tovább mélyítheti a regionális 
különbségeket; ezért kiemeli annak 
fontosságát, hogy az európai strukturális 
és beruházási alapok képesek 
összekapcsolni a köz- és a 
magánberuházásokat, és alternatív 
finanszírozási forrásokat biztosíthatnak a 
kkv-k számára; felszólítja a Bizottságot, 
hogy időben és még a 2014–2020 közötti 
programozási időszak kezdete előtt 
garantálja az egyértelmű jogi helyzetet és 
az átláthatóságot az innovatív pénzügyi 
eszközök kész konstrukcióinak 
igénybevételével kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 11
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy míg az Európai Központi 
Bank által elfogadott, pénzügyi védelmet 
szolgáló intézkedések a pénzügyi piacokat 
lecsillapították, az euróövezet 
versenyképességi problémája megoldatlan 
maradt;

4. úgy véli, hogy míg az Európai Központi 
Bank által elfogadott, pénzügyi védelmet 
szolgáló intézkedések hozzájárultak az 
euróövezet stabilitásához, és a pénzügyi 
piacokat lecsillapították, az euróövezet 
versenyképességi problémája megoldatlan 
maradt;

Or. en

Módosítás 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli a munkaerő-piaci reformokat, 
amelyek célja a munkaerőpiac stressztűrő 
képességének javítása, jobb belső és külső 
rugalmasság bevezetése, a töredezettség 
csökkentése és a munkahelyek közötti 
átjárhatóság megkönnyítése volt; 
emlékeztet azonban arra, hogy további és 
még mélyrehatóbb reformokra van 
szükség, főképp a munkaerő-piaci 
mobilitás és különösen az ifjúsági 
mobilitás javítása érdekében, különös 
figyelemmel a fiatalok – ezen belül a 
munkaerőpiacra történő belépéskor 
nehézségekkel szembesülők – szakmai 
lehetőségeire, amelyek célja az álláskeresés 
során történő segítségnyújtás, valamint az 
oktatás és szakképzés közötti egyértelmű 
és átlátható kapcsolatok felépítése a 
képességek és elérhető állások közötti jobb 
összhang létrehozása érdekében;

5. üdvözli a munkaerő-piaci reformokat, 
amelyek célja a munkaerőpiac stressztűrő 
képességének javítása, jobb belső és külső 
rugalmasság bevezetése, a töredezettség 
csökkentése és a munkahelyek közötti 
átjárhatóság megkönnyítése volt; 
emlékeztet azonban arra, hogy további és 
még mélyrehatóbb reformokra van 
szükség, főképp a munkaerő-piaci 
mobilitás és különösen az ifjúsági 
mobilitás javítása és a fiataloknak nyújtott 
vállalkozásindítási programok 
előmozdítása érdekében, különös 
figyelemmel a fiatalok – ezen belül a 
munkaerőpiacra történő belépéskor 
nehézségekkel szembesülők – szakmai 
lehetőségeire, amelyek célja az álláskeresés 
során történő segítségnyújtás, valamint az 
oktatás és szakképzés közötti egyértelmű 
és átlátható kapcsolatok felépítése a 
képességek és elérhető állások közötti jobb 
összhang létrehozása és ezáltal a képzett 
munkaerő tekintetében mutatkozó hiány 
elmélyülésének megelőzése érdekében;



AM\944060HU.doc 11/16 PE516.682v01-00

HU

Or. ro

Módosítás 13
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli a munkaerő-piaci reformokat, 
amelyek célja a munkaerőpiac stressztűrő 
képességének javítása, jobb belső és külső 
rugalmasság bevezetése, a töredezettség 
csökkentése és a munkahelyek közötti 
átjárhatóság megkönnyítése volt;
emlékeztet azonban arra, hogy további és 
még mélyrehatóbb reformokra van 
szükség, főképp a munkaerő-piaci 
mobilitás és különösen az ifjúsági 
mobilitás javítása érdekében, különös
figyelemmel a fiatalok – ezen belül a 
munkaerőpiacra történő belépéskor 
nehézségekkel szembesülők – szakmai 
lehetőségeire, amelyek célja az
álláskeresés során történő segítségnyújtás, 
valamint az oktatás és szakképzés közötti 
egyértelmű és átlátható kapcsolatok 
felépítése a képességek és elérhető állások 
közötti jobb összhang létrehozása 
érdekében;

5. üdvözli a munkaerő-piaci reformokat, 
amelyek célja a munkaerőpiac stressztűrő 
képességének javítása, jobb belső és külső 
rugalmasság bevezetése, a töredezettség 
csökkentése és a munkahelyek közötti 
átjárhatóság megkönnyítése volt;
emlékeztet azonban arra, hogy további és 
még mélyrehatóbb reformokra van 
szükség, főképp a munkaerő-piaci 
mobilitás javítása érdekében; e tekintetben 
és az Európában tapasztalható ifjúsági 
munkanélküliségre vonatkozó riasztó 
adatokkal összefüggésben felszólítja a 
Bizottságot, hogy fordítson különös
figyelmet a fiatalok – ezen belül a 
munkaerőpiacra történő belépéskor 
nehézségekkel szembesülők – szakmai 
lehetőségeire, biztosítson álláskeresés 
során történő segítségnyújtást, és építsen 
egyértelmű és átlátható kapcsolatot az 
oktatás és a szakképzés között a 
képességek és az elérhető állások közötti 
jobb összhang létrehozása érdekében;

Or. en

Módosítás 14
Michael Theurer

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli a munkaerő-piaci reformokat, 
amelyek célja a munkaerőpiac stressztűrő 
képességének javítása, jobb belső és külső 
rugalmasság bevezetése, a töredezettség 
csökkentése és a munkahelyek közötti 
átjárhatóság megkönnyítése volt; 
emlékeztet azonban arra, hogy további és 
még mélyrehatóbb reformokra van 
szükség, főképp a munkaerő-piaci 
mobilitás és különösen az ifjúsági 
mobilitás javítása érdekében, különös 
figyelemmel a fiatalok – ezen belül a 
munkaerőpiacra történő belépéskor 
nehézségekkel szembesülők – szakmai 
lehetőségeire, amelyek célja az álláskeresés 
során történő segítségnyújtás, valamint az 
oktatás és szakképzés közötti egyértelmű 
és átlátható kapcsolatok felépítése a 
képességek és elérhető állások közötti jobb 
összhang létrehozása érdekében;

5. üdvözli a munkaerő-piaci reformokat, 
amelyek célja a munkaerőpiac stressztűrő 
képességének javítása, jobb belső és külső 
rugalmasság bevezetése, a töredezettség 
csökkentése és a munkahelyek közötti 
átjárhatóság megkönnyítése volt; 
emlékeztet azonban arra, hogy további és 
még mélyrehatóbb reformokra van 
szükség, főképp a munkaerő-piaci 
mobilitás és különösen az ifjúsági 
mobilitás javítása érdekében, különös 
figyelemmel a fiatalok – ezen belül a 
munkaerőpiacra történő belépéskor 
nehézségekkel szembesülők – szakmai 
lehetőségeire, amelyek célja az álláskeresés 
során történő segítségnyújtás, valamint az 
oktatás és szakképzés közötti egyértelmű 
és átlátható kapcsolatok felépítése a 
képességek és elérhető állások közötti jobb 
összhang létrehozása érdekében; 
megállapítja, hogy a duális képzési 
rendszer kiemelkedően jól illeszkedik a 
munkaerőpiac igényeihez, és megkönnyíti 
a fiatalok számára az első munkahely 
megtalálását; 

Or. de

Módosítás 15
Seán Kelly

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kiemeli annak szükségességét, hogy az 
ifjúsági munkanélküliség jelentette válság 
leküzdésére szolgáló valamennyi 
rendelkezésre álló intézkedés elsőbbséget 
kapjon;

Or. en
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Módosítás 16
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy a fiatal munkaerőt célzó 
munkahelyteremtés érdekében minden 
eddiginél nagyobb szükség van 
strukturális reformokra regionális, 
nemzeti és uniós szinten; hangsúlyozza, 
hogy ezeket az erőfeszítéseket elsősorban 
az EU foglalkoztatási stratégiáinak és az 
európai gazdaság jövőbeli igényeinek 
összehangolására kell összpontosítani;

Or. ro

Módosítás 17
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. hangsúlyozza a vállalkozói szellem 
fiatalok körében történő ösztönzésére 
kialakított programok folytatásának 
szükségességét az európai 
finanszírozáshoz és üzleti tanácsadáshoz 
való fokozott hozzáféréssel párosuló 
különleges vállalkozásalapítási 
lehetőségek megteremtése révén;

Or. ro

Módosítás 18
Petru Constantin Luhan
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Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy sürgős intézkedésekre 
van szükség az EU nemzetközi 
versenyképességének növelése és a 
fenntartható belső növekedés beindítása 
érdekében; hangsúlyozza, hogy az 
erőfeszítéseket a kkv-k számára nyújtott 
olcsóbb és hozzáférhetőbb hiteleket 
biztosító innovatív rendszerek 
létrehozására és az üzleti környezet – új 
tőkeforrások, ezen belül a vállalkozások 
közötti hitelezés támogatása és a kockázati 
tőkéhez való hozzáférés megkönnyítése 
révén történő – javítására kell 
összpontosítani;

Or. ro

Módosítás 19
Michael Theurer

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. üdvözli, hogy csökken a túlzott hiány 
esetén követendő eljárás alatt álló 
tagállamok száma; határozottan sürgeti a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
minden mozgásteret vegyenek igénybe a 
Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós ágában a közpénzből 
finanszírozott termelő beruházások iránti 
igények és a költségvetési fegyelemre 
vonatkozó célkitűzések összeegyeztetése 
céljából, például a Stabilitási és 
Növekedési Paktum keretében nyújtott 
nemzeti társfinanszírozás teljes 
mennyiségének a strukturális és beruházási 
alapok megszabott korlátozásai alóli 

7. üdvözli, hogy csökken a túlzott hiány 
esetén követendő eljárás alatt álló 
tagállamok száma, és hogy a tagállamok 
csökkentik adósságaikat és konszolidálják 
költségvetésüket; határozottan sürgeti a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
minden mozgásteret vegyenek igénybe a 
Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós ágában a közpénzből 
finanszírozott termelő beruházások iránti 
igények és a költségvetési fegyelemre 
vonatkozó célkitűzések összeegyeztetése 
céljából, például a Stabilitási és 
Növekedési Paktum keretében nyújtott 
nemzeti társfinanszírozás teljes 
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kivételével, vagy a Paktum alkalmazásában 
történő számításoknak egy tagállam nettó 
készpénzigényére, nem pedig a bruttó 
igényére alapozott elvégzésével.

mennyiségének a strukturális és beruházási 
alapok megszabott korlátozásai alóli 
kivételével, vagy a Paktum alkalmazásában 
történő számításoknak egy tagállam nettó 
készpénzigényére, nem pedig a bruttó 
igényére alapozott elvégzésével.

Or. de

Módosítás 20
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. emlékeztet arra, hogy a többéves 
pénzügyi keretről folyó tárgyalások 
keretében az Európai Parlament az 
Európai Unió strukturális és beruházási 
alapjaira vonatkozó makrogazdasági 
feltételrendszerrel szemben foglalt állást, 
miután az – a regionális és tagállami 
szintű szakpolitikai teljesítmény közötti 
kapcsolat létrehozása nélkül – a gazdasági 
kormányzási eljárásoknak való 
megfeleléssel kapcsolatos nemzeti szinten 
bekövetkezett esetleges mulasztások miatt 
büntetné a régiókat;

Or. en

Módosítás 21
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. felszólítja a Bizottságot a GMU 
kiteljesítésére a szociális pillérhez 
kapcsolódó jogalkotási javaslatok 
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előterjesztésével; hangsúlyozza, hogy az e 
pillér építőelemeként szolgáló szociális 
eredménytáblának a lényeges regionális 
és helyi sajátosságokat is magában kell 
foglalnia;

Or. en


