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Módosítástervezet 6650 === REGI/6650 ===

előterjesztette: Regionális Fejlesztési Bizottság
-------------------------------

13 03 18. jogcímcsoport — Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Regionális versenyképesség és 
foglalkoztatottság
A számadatok a következőképpen módosítandók:

2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-
tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések

13 03 18 4 261 005 
835

3 330 700 
000

3 879 856 
497

4 390 400 
000

3 879 856 
497

4 062 400 
000 328 000 000 3 879 856 

497
4 390 400 

000
Tartalék

Összesen 4 261 005 
835

3 330 700 
000

3 879 856 
497

4 390 400 
000

3 879 856 
497

4 062 400 
000 328 000 000 3 879 856 

497
4 390 400 

000

Indokolás:
A költségvetési tervezet visszaállítása.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6651 === REGI/6651 ===

előterjesztette: Regionális Fejlesztési Bizottság
-------------------------------

13 03 19. jogcímcsoport — Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Európai területi együttműködés
A számadatok a következőképpen módosítandók:

2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-
tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések

13 03 19 1 069 579 
848 520 400 000 1 111 613 

323 790 300 000 1 111 613 
323 732 300 000 58 000 000 1 111 613 

323 790 300 000

Tartalék

Összesen 1 069 579 
848 520 400 000 1 111 613 

323 790 300 000 1 111 613 
323 732 300 000 58 000 000 1 111 613 

323 790 300 000

Indokolás:
A költségvetési tervezet visszaállítása.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6652 === REGI/6652 ===

előterjesztette: Regionális Fejlesztési Bizottság
-------------------------------

13 04 01. jogcímcsoport — Kohéziós Alap – Korábbi projektek (2007 előtt) lezárása
A számadatok a következőképpen módosítandók:

2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-
tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések

13 04 01 p.m. 2 500 000 
000 p.m. 1 500 000 

000 p.m. 1 225 000 
000 275 000 000 p.m. 1 500 000 

000
Tartalék

Összesen p.m. 2 500 000 
000 p.m. 1 500 000 

000 p.m. 1 225 000 
000 275 000 000 p.m. 1 500 000 

000
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Indokolás:
A költségvetési tervezet visszaállítása.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6653 === REGI/6653 ===

előterjesztette: Regionális Fejlesztési Bizottság
-------------------------------

13 01 04 02. jogcím — Előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) – Regionális fejlesztési komponens –
Igazgatási kiadások
A számadatok a következőképpen módosítandók:

2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-
tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések

13 01 04 02 2 525 000 2 525 000 4 506 900 4 506 900 3 006 900 3 006 900 1 500 000 1 500 000 4 506 900 4 506 900
Tartalék

Összesen 2 525 000 2 525 000 4 506 900 4 506 900 3 006 900 3 006 900 1 500 000 1 500 000 4 506 900 4 506 900

Indokolás:
A költségvetési tervezet visszaállítása.
A 2009-es költségvetés felhasználására vonatkozó adatok az igazgatási kiadások szintje fenntartásának 
szükségességét támasztják alá. 2010-re vonatkozóan a kiadások 86%-a már le van kötve, a felhasználási 
szint várhatóan eléri a 100%-ot.
A javasolt csökkentések aláássák az EU delegációinak és központjának azon képességét, hogy jóváhagyják 
műveletek végrehajtását, és előzetes ellenőrzést és megfigyelést végezzenek. Emellett veszélyeztetnék a 
felhasználást, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodást, a pénzügyi műveletek jogszerűségét és 
szabályszerűségét, valamint a jogi kötelezettségvállalásokat is.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6654 === REGI/6654 ===

előterjesztette: Regionális Fejlesztési Bizottság
-------------------------------

13 05 02. jogcímcsoport — Előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) – Regionális fejlesztési komponens
A számadatok a következőképpen módosítandók:

2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-
tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések

13 05 02 324 300 000 30 000 000 390 900 000 90 000 000 374 900 000 90 000 000 16 000 000 390 900 000 90 000 000
Tartalék

Összesen 324 300 000 30 000 000 390 900 000 90 000 000 374 900 000 90 000 000 16 000 000 390 900 000 90 000 000

Indokolás:
A költségvetési tervezet (KT) visszaállítása. A kötelezettségvállalási előirányzatok csökkentése teljes 
mértékben ellentétes a többéves indikatív pénzügyi kerettel. A tagjelölt országok befektettek a többéves 
programok, az intézményi kapacitás, valamint a vonatkozó projektsorozatok kialakításába, abban a hitben, 
hogy e kötelezettségvállalásokat tiszteletben tartják. A javasolt csökkentések lehetetlenné teszik az országok 
többéves költségvetés-tervezésre és programozásra való megfelelő felkészítését, márpedig ez a strukturális 
alapok kiindulási pontja.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6655 === REGI/6655 ===

előterjesztette: Regionális Fejlesztési Bizottság
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-------------------------------
13 03 04. jogcímcsoport — Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – 2. sz. célkitűzés 
(2000–2006)
A számadatok a következőképpen módosítandók:

2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-
tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések

13 03 04 p.m. 103 800 000 p.m. 437 600 000 p.m. 272 600 000 165 000 000 p.m. 437 600 000
Tartalék

Összesen p.m. 103 800 000 p.m. 437 600 000 p.m. 272 600 000 165 000 000 p.m. 437 600 000

Indokolás:
A költségvetési tervezet visszaállítása.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6656 === REGI/6656 ===

előterjesztette: Regionális Fejlesztési Bizottság
-------------------------------

Az alábbiakkal egészítendő ki: 13 03 25
2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések

13 03 25 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Tartalék

Összesen 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Címsor:
Pilot Project - Programme de Développement des Energies Renouvables dans les RUP 
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
The development of renewable energy and the search for new forms of renewable energy in the outermost 
regions (ORs) could be a major asset for the whole of the European Union. 
Energy supply arrangements in the ORs are characterised by the total isolation of the energy systems 
(which is more extreme in island regions), the limited amount of energy supplied and a strong dependence 
on a single fossil fuel energy source. This unique situation highlights the considerable vulnerability of 
these regions compared to the rest of the continent and justifies intervention in the form of a specific 
Community pilot project in this area.
Furthermore, climate change will certainly have the effect of increasing the cost of traditional energy 
production based on fossil fuels as well as uncertainty connected with the supply conditions. In addition, 
although the liberalisation of the electricity and gas markets is beneficial for the implementation of the 
single market in this sector, the ORs will not profit from it because of the specific nature of their markets. 
The ORs have great potential in terms of renewable energy given their substantial natural resources 
(wind, tide, solar, volcanoes, etc.), offering the possibility of energy supply from their own sources and 
reducing consumption of and dependence on fossil fuels. Given their strategic importance and the very 
high costs involved in carrying out projects in the ORs, the development of this potential requires not only 
ongoing Community financial support but also the implementation of a pilot project of excellence which 
would open the way for many other European regions to pursue this type of development.
Indokolás:
A megújuló energiák fejlesztése és új formáinak kutatása a legkülső régiókban nagy lehetőséget rejt 
magában az Unió egésze számára.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6657 === REGI/6657 ===

előterjesztette: Hoarau Elie, Regionális Fejlesztési Bizottság
-------------------------------

Az alábbiakkal egészítendő ki: 13 03 26
2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések

13 03 26 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Tartalék

Összesen 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Címsor:
Kísérleti projekt – Gyökérzónás-nádastavas szennyvíztisztító rendszerek fejlesztési programja
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
A háztartásokból származó szennyvíz tisztítása, amely a kontinensen fekvő vidéki területek esetében is 
problémát jelent, megoldhatatlanul összetett a nem urbanizált területek és a legkülső régiók esetében.
Jelenleg csupán olyan nem kielégítő megoldások állnak rendelkezésükre, amely a 2000-nél kevesebb 
lakosú települések szennyvizének tisztítására alkalmasak. Az eleveniszapos mini tisztítóállomások elvileg 
jó minőségű kezelt szennyvizet képesek előállítani, de üzemeltetésük egyrészt a mechanikus és 
elektronikus berendezések elhasználódása és cseréje, másrészt a jelentős mennyiségű iszap rendszeres 
kezelése miatt bonyolult.
Egyébként az emésztőgödrök, amelyek a szerves anyagra nézve a legjobb esetben sem képesek az 50%-os 
hatékonyságot meghaladni, nem tudnak megfelelő minőségű szennyvizet előállítani anélkül, hogy össze 
ne lennének kapcsolva aerob típusú kiegészítő kezeléssel. Ezenfelül időnként az iszapot ki kell belőlük 
vonni („emésztőgödrök tartalma”), amint annak szintje a hasznos térfogat 50%-át eléri. Az emésztőgödrök 
tartalmát nagyobb méretű állomásokba töltik, amelyekben a hatás csökkentése érdekében kezelik, ezáltal 
azonban a fogadó állomások rendes iszaptermelése megnő.
Fontos, hogy a legkülső régiókban és a szigeteken növeljük az érdeklődést az gyökérzónás-nádastavas 
szennyvíztisztító rendszerek iránt, amelyek jobb teljesítményt nyújtanak alacsonyabb üzemeltetési költség 
mellett.
Indokolás:
A háztartásokból származó szennyvíz tisztítása, amely a kontinensen fekvő vidéki területek esetében is 
problémát jelent, megoldhatatlanul összetett a nem urbanizált területek és a legkülső régiók esetében.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6658 === REGI/6658 ===

előterjesztette: Boştinaru Victor, Ţicău Silvia-Adriana, Ivan Cătălin Sorin, Herczog Edit, Kalfin Ivailo, 
Regionális Fejlesztési Bizottság

-------------------------------
Az alábbiakkal egészítendő ki: 13 03 27

2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg
Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések

13 03 27 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Tartalék

Összesen 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Címsor:
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13 03 27. jogcímcsoport — Előkészítő intézkedés - Az együttműködés fejlesztése a Duna régióban
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
A 2009. június 19-i Európai Tanács hivatalosan felkérte az Európai Bizottságot, hogy 2010 vége előtt 
terjesszen elő a Duna régióra vonatkozó uniós stratégiát. A stratégia az Európai Tanács magyar 
elnöksége alatt kerül elindításra 2011 elején. A stratégiához cselekvési terv is fog tartozni, amelyet 
folyamatosan fejlesztenek és naprakészen tartanak a tagállamok javaslatai alapján. Erre a kísérleti 
programra és előkészítő intézkedésre a szükséges kapacitás létrehozása érdekében van szükség, 
biztosítandó a Duna régióra vonatkozó uniós stratégia végrehajtásának megfelelő irányítását.
A Duna régióra vonatkozó uniós stratégiát az összes rendelkezésre álló – uniós, tagállami, nemzetközi 
pénzügyi intézmények által biztosított, illetve magántőkéből származó – finanszírozási forrás 
felhasználásával kell végrehajtani. A hangsúlyt a különböző finanszírozási eszközök jobb, hatékonyabb és 
eredményesebb koordinációjára kell helyezni. 
A támogatásból a Duna régióval kapcsolatos tevékenységeket kellene finanszírozni:
– a Duna régió identitásának megerősítése képzés révén és az irányítás javítása,
– a régió társadalmi és gazdasági versenyképességének javítása,
– a szomszédos országok bevonása a Duna régió kínálta összes lehetőség kiaknázása érdekében olyan 
szakpolitikai területeken, mint a belvízi hajózás, közlekedés, összeköttetés, környezetvédelem és 
energiaügy, segítene a Duna menti országok közös problémáinak kezelésében.
Indokolás:
Erre az előkészítő intézkedésre a szükséges kapacitás létrehozása érdekében van szükség, biztosítandó a 
Duna régióra vonatkozó uniós stratégia végrehajtásának megfelelő irányítását.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6659 === REGI/6659 ===

előterjesztette: Boştinaru Victor, Ţicău Silvia-Adriana, Ivan Cătălin Sorin, Herczog Edit, Kalfin Ivailo, 
Regionális Fejlesztési Bizottság

-------------------------------
Az alábbiakkal egészítendő ki: 13 03 28

2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg
Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések

13 03 28 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Tartalék

Összesen 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Címsor:
Pilot Project - Fostering cooperation in the Danube Region 
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
The European Council of 19 June 2009 has formally asked the European Commission to present an EU 
Strategy for the Danube Region before the end of 2010. This Strategy will be launched under the 
Hungarian Presidency of the European Union, at the beginning of 2011. The strategy will be 
accompanied by an Action Plan, which will be permanently developed and actualised taking into account 
the proposal from the Member States. This pilot project / preparatory action is necessary in order to 
develop the necessary capacity building to ensure the right governance for the implementation of the EU 
Strategy for the Danube region.
The EU Strategy for the Danube Region should be implemented by making use of all available funding 
resources, from the European Union, its member states and from International Financial Institutions 
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(IFI), as well as private capital. The focus should be on improved, more efficient and effective ways to 
coordinate the different funding instruments. 
The funding is intended to finance activities in connection with Danube region:
- strengthening the Danube identity through training and improving governance,
- improving the social and economic competitiveness of the region,
- Including adjacent countries to exploit the full dynamic potential of Danube region in policies such us: 
inland navigation, transport, connectivity, environment, energy, would help to address common 
issues/concerns for the countries along Danube river.
Indokolás:
Erre kísérleti projektre a szükséges kapacitás létrehozása érdekében van szükség, biztosítandó a Duna 
régióra vonatkozó uniós stratégia végrehajtásának megfelelő irányítását.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6660 === REGI/6660 ===

előterjesztette: Deutsch Tamás, Regionális Fejlesztési Bizottság
-------------------------------

Az alábbiakkal egészítendő ki: 13 03 29
2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések

13 03 29 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Tartalék

Összesen 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Címsor:
13 03 29. jogcímcsoport — Kísérleti projekt - A szakértelem és kiválóság páneurópai platformja az 
európai régiók – köztük a (dunai és balti) makrorégiók – számára az európai uniós strukturális és 
kohéziós alapok alakulásáról
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
A projekt általános célja:
1) Olyan közös platform létrehozása, amely hozzáférést biztosít a regionális szakértelemhez.
2) kompetenciatérképek kidolgozása, amelyek áttekintést adnak az egyes régiók (köztük a makrorégiók) 
uniós strukturális és kohéziós alapok által támogatott projektjeiről.
3) A szakértelem és a projektekről szóló információ kezelését és hálózatok építését célzó új megoldások 
kidolgozásának és fejlesztésének támogatása.
A három kiemelt cél megvalósítása az alábbi előnyökkel jár:
 A régiók között könnyebben jöhetnek létre új együttműködések, mivel a szakértelem láthatóbb és 
könnyebben elérhető lesz.
 Javítható lesz a stratégiai döntéshozatal az uniós szakpolitikában, regionális politikában, a 
vállalkozásoknál és a nem kormányzati szervezeteknél, mert jobb tájékoztatás áll majd rendelkezésre a 
szakértelemről és a projektek eredményeiről.
 A projektek eredményeinek értékesítése támogatható az ipar hozzáférésének javítása révén.
 A pozicionálás hatékonyabbá tehető, mivel látható szakértelmen alapul majd.
 Az EU regionális politikája és támogatása átláthatóbbá válik.
Kulcsszavak: 
az EU regionális politikája, uniós strukturális és kohéziós alapok, a balti-tengeri és a Duna régióra 
vonatkozó uniós stratégia, az EU 2011. évi magyar elnöksége, regionális és gazdasági fejlesztés, 
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átláthatóság
Indokolás:
Olyan közös platform létrehozásáról van szó, amely hozzáférést biztosít a regionális szakértelemhez a 
regionális együttműködés javítása érdekében.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6661 === REGI/6661 ===

előterjesztette: van Nistelrooij Lambert, Regionális Fejlesztési Bizottság
-------------------------------

Az alábbiakkal egészítendő ki: 13 03 30
2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések

13 03 30 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Tartalék

Összesen 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Címsor:
13 03 30. jogcímcsoport — Kísérleti projekt – A regionális és helyi együttműködés fokozása az EU 
regionális politikájának globális szintű népszerűsítése révén
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
A cél „A regionális és helyi együttműködés fokozása az EU regionális politikájának globális szintű 
népszerűsítése révén” elnevezésű, 2009-ben indított kísérleti projekt folytatása és kibővítése.
Indokolás:
Az eredeti kísérleti projekt jelentős sikert könyvelhetett el, ezért a bizottság szeretné folytatni a projektet, 
kibővítve hatókörét, több tevékenységet biztosítva különösen a regionális irányítás fejlesztésének területén.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6662 === REGI/6662 ===

előterjesztette: Mănescu Ramona Nicole, Regionális Fejlesztési Bizottság
-------------------------------

Az alábbiakkal egészítendő ki: 13 03 31
2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések

13 03 31 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Tartalék

Összesen 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Címsor:
13 03 31. jogcímcsoport — Kísérleti projekt – Képzési és mobilitási program a kohéziós politikai 
programok működtetésében részt vevő helyi és regionális szereplők számára
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
A strukturális alapok és a Kohéziós Alap által finanszírozott programok működtetésében részt vevő uniós 
– különösen az új tagállamokban élő – helyi szereplők segítése és támogatása érdekében az EP képzési és 
mobilitási programot javasol, amely lehetővé tenné a számukra a programok működtetésére való 
készségeik erősítését, valamint a rendszeresen felmerülő problémákkal kapcsolatos legjobb gyakorlatok és
ötletek cseréjét. Ez javítaná a programok és a területi politikák általános irányítását és az ezekkel 
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kapcsolatos intézményi kapacitásbővítést.
Az eljárási hibák, valamint a gyenge ellenőrzési és alacsony forrásfelhasználási arányok egyik fő oka az, 
hogy nincs elegendő hatékony helyszíni képzés az uniós pénzeket kezelő helyi hatóságok és helyi 
személyzet számára. A helyi szinten működő oktatók hálózatának kialakítása növelni fogja a szakpolitika 
költséghatékonyságát és eredményességét.
Indokolás:
Az eljárási hibák, valamint a gyenge ellenőrzési és alacsony forrásfelhasználási arányok egyik fő oka az, 
hogy nincs elegendő hatékony helyszíni képzés az uniós pénzeket kezelő helyi hatóságok és helyi 
személyzet számára.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6663 === REGI/6663 ===

előterjesztette: Deutsch Tamás, Regionális Fejlesztési Bizottság
-------------------------------

Az alábbiakkal egészítendő ki: 13 03 32
2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések

13 03 32 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Tartalék

Összesen 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Címsor:
13 03 32. jogcímcsoport — Kísérleti projekt - Regionális ifjúsági együttműködési mechanizmus Közép- és 
Dél-Kelet-Európában
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
A projekt általános célja:
1) Az uniós tagjelölt és potenciális tagjelölt országok regionális integrációjának megerősítése partnerség 
kialakítása és a fiatalok részvételének előmozdítása révén.
2) Az együttműködés és csere céljaira regionális civil intézmény létrehozása a nyugat-balkáni és dél-kelet-
európai országok és a közép-európai uniós tagállamok fiataljainak bevonásával.
3) Közös projektek megvalósítása a tudomány, oktatás, emberi jogok, nyelvek, kultúra és sport területén, 
aminek célja erős hálózatok kialakítása a részt vevő régiókban. 
4) A határokon átnyúló, a régióban és a fiatal polgárok bevonásával működő kezdeményezések 
intézményesítése.
A három kiemelt cél megvalósítása az alábbi előnyökkel jár:
 Az EU bővítésében érintett társadalmak kölcsönös megértésének elmélyítése. 
 A stratégiai együttműködés előkészítése a közeljövőben folytatandó együttműködés során megvalósítandó 
közös uniós politikák terén.
 Konkrét regionális menetrend kialakítása az európai fiatalok bevonására az uniós integrációs 
folyamatba.
Kulcsszavak: 
uniós regionális politika, ifjúsági politika, nyilvános részvétel, EU-bővítés, regionális és gazdasági 
fejlesztés, egység a sokféleségben
Indokolás:
Az uniós tagjelölt és potenciális tagjelölt országok regionális integrációját meg kell erősíteni partnerség 
kialakítása és a fiatalok részvételének előmozdítása révén.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6664 === REGI/6664 ===

előterjesztette: Hübner Danuta Maria, Regionális Fejlesztési Bizottság
-------------------------------

Az alábbiakkal egészítendő ki: 13 03 33
2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések

13 03 33 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Tartalék

Összesen 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Címsor:
13 03 33. jogcímcsoport — Kísérleti projekt – A szabványok kkv-k általi alkalmazásának előmozdítása a 
versenyképesség és innováció érdekében
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
A projekt célja, hogy megkönnyítse a műszaki szabványok kis- és középvállalkozások általi alkalmazását 
versenyképességük és innovációs képességük fokozása érdekében.
A kkv-k – például a kereskedelmi társulásoknak és kereskedelmi kamarák – az alábbiakhoz hasonló 
kezdeményezésekben vesznek részt: 
 kkv-knak szánt, ágazatspecifikus és horizontális szabványokkal foglalkozó tudatosságnövelő események;
 szakértők képzése a szabványoknak való megfelelés területén;
 szakértők képzése a szabványosítás területén (azaz a szabványkidolgozási folyamatokban részt vevő 
szakértők); 
 szabványvégrehajtási útmutatók kidolgozása kkv-k számára.
A projekt földrajzi hatóköre kiterjed az Európai Unió egész területére. A kísérleti projekt tekintetében a 
részvételre jogosult terület három olyan országra korlátozódik, amelyek reprezentatív mintáját képezik az 
EU-nak, lefedve Kelet- és Nyugat-Európát, illetve kisebb és nagyobb tagállamokat. 
Javasoljuk az Európai Bizottságnak, hogy Franciaországból, Lengyelországból és Dániából válasszon egy 
vagy több régiót.
Indokolás:
A projekt célja, hogy megkönnyítse a műszaki szabványok kis- és középvállalkozások általi alkalmazását 
versenyképességük és innovációs képességük fokozása érdekében.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6665 === REGI/6665 ===

előterjesztette: Surján László, Regionális Fejlesztési Bizottság
-------------------------------

Az alábbiakkal egészítendő ki: 13 03 34
2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések

13 03 34 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Tartalék

Összesen 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Címsor:
Pilot Project - Towards a common regional identity and reconciliation of nations in the Danube macro-
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region 
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
Training programs, seminars for youth shall be organized with the aim of emphasizing the common 
regional identity of the nations living in the Danube macro-region that programs via civic education and 
opportunities of cultural exchange will contribute to a progressive, sustainable European future oriented 
dimension of coexistence. The pilot project thus shall promote social and economic stability in the regions 
concerned, including notably actions to promote cohesion between communities and highlight the added 
value of transnational cooperation. 
The eligible area shall be the Danube macro-region and the surrounding countries in line with the 
European neighbourhood policy. The programs eligible for funds shall involve participants from at least 
3 Member States from the region.
Indokolás:
A kísérleti projekt előmozdítja az adott régió társadalmi és gazdasági stabilitását, beleértve a közösségek 
közti kohézió elősegítését célzó fellépéseket is és rávilágít a nemzeteken átívelő együttműködés hozzáadott 
értékére.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6666 === REGI/6666 ===

előterjesztette: Regionális Fejlesztési Bizottság
-------------------------------

04 01 04 13. jogcím — Előcsatlakozási eszköz (IPA) – Emberierőforrások-összetevő – Igazgatási kiadások
A számadatok a következőképpen módosítandók:

2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-
tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések

04 01 04 13 975 000 975 000 1 398 000 1 398 000 898 000 898 000 500 000 500 000 1 398 000 1 398 000
Tartalék

Összesen 975 000 975 000 1 398 000 1 398 000 898 000 898 000 500 000 500 000 1 398 000 1 398 000

Indokolás:
A költségvetési tervezet (KT) visszaállítása. A következő 12 hónapra a munkaprogram a szerződéskötések 
tekintetében az elmúlt két évben erre a célra fordított teljes összeghez képest 50%-os növekedéssel számol. 
A legkisebb mértékű csökkentés is kihat a munkaerő-ellátottságra, és közvetlen következményekkel jár a 
munka minőségére és a Bizottság munkavégzési képességére nézve. A 2010-es költségvetés 85%-a már 
felhasználásra került.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6667 === REGI/6667 ===

előterjesztette: Regionális Fejlesztési Bizottság
-------------------------------

04 06 01. jogcímcsoport — Előcsatlakozási eszköz (IPA) – Humánerőforrás-fejlesztés
A számadatok a következőképpen módosítandók:

2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-
tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések

04 06 01 87 500 000 29 835 000 102 400 000 63 000 000 92 400 000 40 000 000 10 000 000 23 000 000 102 400 000 63 000 000
Tartalék

Összesen 87 500 000 29 835 000 102 400 000 63 000 000 92 400 000 40 000 000 10 000 000 23 000 000 102 400 000 63 000 000
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Indokolás:
A költségvetési tervezet (KT) visszaállítása. A kötelezettségvállalási előirányzatok csökkentése teljes 
mértékben ellentétes a többéves pénzügyi kerettel. A tagjelölt országok befektettek a többéves programok, 
az intézményi kapacitás, valamint a vonatkozó projektsorozatok kialakításába, abban a hitben, hogy e 
kötelezettségvállalásokat tiszteletben tartják. A javasolt csökkentések lehetetlenné teszik az országok 
többéves költségvetés-tervezésre és programozásra való megfelelő felkészítését, márpedig ez a strukturális 
alapok kiindulási pontja.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6668 === REGI/6668 ===

előterjesztette: Regionális Fejlesztési Bizottság
-------------------------------

22 01 04 01. jogcím — Előcsatlakozási támogatás – Igazgatási kiadások
A számadatok a következőképpen módosítandók:

2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-
tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések

22 01 04 01 38 050 000 38 050 000 40 800 000 40 800 000 38 050 000 38 050 000 2 750 000 2 750 000 40 800 000 40 800 000
Tartalék

Összesen 38 050 000 38 050 000 40 800 000 40 800 000 38 050 000 38 050 000 2 750 000 2 750 000 40 800 000 40 800 000

Indokolás:
A költségvetési tervezet (KT) visszaállítása. A javasolt csökkentések komolyan aláássák az EU 
küldöttségeinek és központjának azon képességét, hogy jóváhagyják műveletek végrehajtását, és ellássák a 
nyomon követési, értékelési és ellenőrzési feladatokat. A legkisebb mértékű csökkentés is kihat a munkaerő-
ellátottságra, és közvetlen következményekkel jár a munka minőségére és a Bizottság munkavégzési 
képességére nézve. 2009-ben a költségvetés 98%-a felhasználásra került. 2010-ben a várható végrehajtási 
arány 100%; 87% már felhasználásra került.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6669 === REGI/6669 ===

előterjesztette: Regionális Fejlesztési Bizottság
-------------------------------

13 05 03 02. jogcím — Határokon átnyúló együttműködés (CBC) – Hozzájárulás a 4. megnevezésből
A számadatok a következőképpen módosítandók:

2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-
tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések

13 05 03 02 35 308 079 4 100 000 36 014 241 10 250 000 36 014 241 6 250 000 4 000 000 36 014 241 10 250 000
Tartalék

Összesen 35 308 079 4 100 000 36 014 241 10 250 000 36 014 241 6 250 000 4 000 000 36 014 241 10 250 000

Indokolás:
A költségvetési tervezet visszaállítása.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6670 === REGI/6670 ===

előterjesztette: Olbrycht Jan, Regionális Fejlesztési Bizottság
-------------------------------
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Az alábbiakkal egészítendő ki: 13 03 35
2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések

13 03 35 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Tartalék

Összesen 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Címsor:
Pilot Project - RURBAN - Partnership for sustainable urban-rural development 
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
The Lisbon Treaty adds a third, territorial dimension to the European Union's goal of promoting 
economic and social cohesion. The EU's aim to reduce the disparities in development of different 
territories can be achieved among others by assuring a balanced urban-rural development.
More specifically, the preparatory action should aim to:
- identify common challenges and potentials of urban and rural areas,
- review existing urban-rural partnerships in the EU member states, identify areas of cooperation and 
local/regional actors involved (public, private, NGOs, etc.),
- identify innovative good practice examples of urban-rural cooperation in existing partnerships,
- create a model for an urban-rural partnership and elaborate a guide for this partnership to be possibly 
used in the European Commission's Strategic Guidelines on cohesion for the next programming period 
after 2013. 
The preparatory action should be implemented in the years 2011 - 2012.
Indokolás:
Ezen előkészítő intézkedés célja a városok/nagyvárosok és az azokat körülvevő vidéki területek 
partnerségére vonatkozó modell kidolgozása, annak érdekében, hogy integrált megközelítés alkalmazásával 
jobb együttműködés alakuljon ki a közös városi és vidéki kezdeményezések kidolgozásában és 
megvalósításában rész vevő különböző szereplők között. Ezt a modellt fel lehetne használni a következő 
programozási időszak városi és vidéki fejlődésre irányuló, az Európai Unió társfinanszírozásával 
megvalósuló projektjeiben.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6671 === REGI/6671 ===

előterjesztette: Durant Isabelle, Alfonsi François, a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja
-------------------------------

13 03 19. jogcímcsoport — Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Európai területi együttműködés
A(z) számadatok és a(z)megjegyzések a következőképpen módosítandók:

2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-
tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések

13 03 19 1 069 579 
848 520 400 000 1 111 613 

323 790 300 000 1 111 613 
323 732 300 000 58 000 000 1 111 613 

323 790 300 000

Tartalék

Összesen 1 069 579 
848 520 400 000 1 111 613 

323 790 300 000 1 111 613 
323 732 300 000 58 000 000 1 111 613 

323 790 300 000

Megjegyzések:
Bekezdés után:
Az előirányzat az európai területi együttműködésre .......... megerősítésére irányul a megfelelő területi 
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szinten.
A következő szöveg beszúrása:
Az előirányzat a környezetbarát turizmus támogatására és előmozdítására is szolgál olyan határokon 
átnyúló kerékpárhálózatok társfinanszírozásán keresztül, mint az Euro-Velo vagy a Vasfüggöny-
nyomvonal.
Indokolás:
A (szomszédos EU-tagállamokban) egymással határos régiók azon regionális és helyi műsorszolgáltatóinak 
vagy médiavállalatainak támogatása, amelyek befektetnek a szomszédos régióval foglalkozó műsorokba, 
hozzájárul a nemzeti határok áthidalásához és ezzel az európai polgárság kiteljesedéséhez. Az ilyen 
tevékenységeket az európai területi együttműködésre vonatkozó célkitűzés keretében kell kidolgozni.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6672 === REGI/6672 ===

előterjesztette: Alfonsi François, Durant Isabelle, a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja
-------------------------------

13 05 03 01. jogcím — Határokon átnyúló együttműködés (CBC) – Hozzájárulás az 1b. almegnevezésből
A(z) számadatok és a(z)megjegyzések a következőképpen módosítandók:

2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-
tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések

13 05 03 01 50 603 690 6 100 000 51 615 763 13 000 000 51 615 763 13 000 000 51 615 763 13 000 000
Tartalék

Összesen 50 603 690 6 100 000 51 615 763 13 000 000 51 615 763 13 000 000 51 615 763 13 000 000

Megjegyzések:
Bekezdés után:
Az előirányzat célja, hogy biztosítsa az ERFA-ból .......... amire a végrehajtáshoz van szükség a 
tagállamokban.
A következő szöveg beszúrása:
Az előirányzat a környezetbarát idegenforgalom támogatására és előmozdítására is szolgál olyan 
határokon átnyúló kerékpárhálózatok társfinanszírozásán keresztül, mint az Euro-Velo vagy a 
Vasfüggöny-nyomvonal.
Indokolás:
A (szomszédos EU-tagállamokban) egymással határos régiók azon regionális és helyi műsorszolgáltatóinak 
vagy médiavállalatainak támogatása, amelyek befektetnek a szomszédos régióval foglalkozó műsorokba, 
hozzájárul a nemzeti határok áthidalásához és ezzel az európai polgárság kiteljesedéséhez. Az ilyen 
tevékenységeket az európai területi együttműködésre vonatkozó célkitűzés keretében kell kidolgozni.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6673 === REGI/6673 ===

előterjesztette: Alfonsi François, Schroedter Elisabeth, a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség 
Képviselőcsoportja

-------------------------------
04 01 04 01. jogcím — Európai Szociális Alap (ESZA) és nem operatív technikai segítségnyújtás –
Igazgatási kiadások
A(z) számadatok és a(z)megjegyzések a következőképpen módosítandók:

2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-
tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések
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2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-
tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések

04 01 04 01 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000
Tartalék

Összesen 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000

Megjegyzések:
Lista után A következővel kezdődően:
– támogatási kiadások (reprezentációs kiadások, képzés, találkozók, kiküldetések, fordítások),
– ..........
és a következővel bezárólag:
– a székhelyeken alkalmazott külsős munkaerővel (szerződéses .......... alkalmazottak) kapcsolatos 

kiadások, 5 000 000 EUR-ig.
A következő szöveg beszúrása:
This appropriation is also intended to support administrative learning and cooperating with NGO's and 
social partners

-------------------------------
13 01 04 01. jogcím — Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Igazgatási kiadások
A(z) számadatok és a(z)megjegyzések a következőképpen módosítandók:

2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-
tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések

13 01 04 01 11 135 000 11 135 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000
Tartalék

Összesen 11 135 000 11 135 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000

Megjegyzések:
Lista után A következővel kezdődően:
– támogatási kiadások (reprezentációs kiadások, képzés, találkozók, kiküldetések, fordítások),
– ..........
és a következővel bezárólag:
– a központok külső személyzetével (szerződéses állomány, .......... alkalmazottak) kapcsolatos kiadások, 3 

060 000 EUR-ig.
A következő szöveg beszúrása:
This appropriation is also intended to support administrative learning and cooperating with NGO's and 
social partners

-------------------------------
13 01 04 02. jogcím — Előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) – Regionális fejlesztési komponens –
Igazgatási kiadások
A(z) számadatok és a(z)megjegyzések a következőképpen módosítandók:

2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-
tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések

13 01 04 02 2 525 000 2 525 000 4 506 900 4 506 900 3 006 900 3 006 900 1 500 000 1 500 000 4 506 900 4 506 900
Tartalék

Összesen 2 525 000 2 525 000 4 506 900 4 506 900 3 006 900 3 006 900 1 500 000 1 500 000 4 506 900 4 506 900

Megjegyzések:
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Lista után A következővel kezdődően:
– a többéves programok és/vagy egyedi műveletek és az .......... képviseletei szintjén bármely más 

támogató intézkedések,
– ..........
és a következővel bezárólag:
– az értékelési módszerek javítása és az e téren alkalmazott gyakorlatokra vonatkozó információcsere.
A következő szöveg beszúrása:
This appropriation is also intended to support administrative learning and cooperating with NGO's and 
social partners

-------------------------------
13 01 04 03. jogcím — Kohéziós Alap (KA) – Igazgatási kiadások
A(z) számadatok és a(z)megjegyzések a következőképpen módosítandók:

2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-
tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések

13 01 04 03 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000
Tartalék

Összesen 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000

Megjegyzések:
Lista után A következővel kezdődően:
– támogatási kiadások (reprezentációs kiadások, képzés, találkozók, kiküldetések, fordítások),
– ..........
és a következővel bezárólag:
– a központok külső személyzetével (szerződéses állomány, .......... alkalmazottak) kapcsolatos kiadások, 1 

340 000 EUR-ig.
A következő szöveg beszúrása:
This appropriation is also intended to support administrative learning and cooperating with NGO's and 
social partners
Indokolás:
A regionális politikában továbbra is alapvető szerepet játszik a partnerség elve, és biztosítani kell az 
igazgatási ismeretek fejlesztésének, valamint a nem kormányzati szervezetekkel és a szociális partnerekkel 
való együttműködésnek egyedi támogatását.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6674 === REGI/6674 ===

előterjesztette: Alfonsi François, Schroedter Elisabeth, a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség 
Képviselőcsoportja

-------------------------------
Az alábbiakkal egészítendő ki: 13 03 25

2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg
Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések

13 03 25 500 000 500 000 500 000 500 000
Tartalék

Összesen 500 000 500 000 500 000 500 000

Címsor:
Pilot Project - code of good practices partnership principle 
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Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
The aim of the pilot project is to implement the actions as suggested by EESC, with particular focus on 
the Code of Conduct / guidebook and Network of regions of excellence in partnership 
The Commission together with representatives of the partner categories mentioned in article 11 of 
Regulation 1083/2006 should develop a Code of Good Practice regarding the exercise of the partnership 
principle 
This pilot project also aims to provide for the setting up of a network of " regions of excellence in 
partnership" by regions wanting to share their experience and disseminate good practice.
Particular attention shall be drawn to the experience acquired by the economic and social partners; and 
other bodies representing civil society, environmental partners, non-governmental organisations, and 
bodies responsible for promoting equality between men and women.
Jogalap:
A következő szöveg beszúrása:
Pilot project within the meaning of Article 49(6) of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 
25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities 
(OJ L 248, 16.9.2002, p. 1).
Indokolás:
Bár már számos olyan fellépés valósult meg, amely a partnerségi elv megerősítését célozta, a partnerségi 
elvre vonatkozó bevált gyakorlatok kódexének és a „partnerségben élen járó régiók” hálózatának kialakítása 
még így is hasznosan egészítheti ki a már végrehajtott fellépéseket.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6675 === REGI/6675 ===

előterjesztette: Alfonsi François, Regionális Fejlesztési Bizottság
-------------------------------

Az alábbiakkal egészítendő ki: 13 03 36
2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések

13 03 36 500 000 500 000 500 000 500 000
Tartalék

Összesen 500 000 500 000 500 000 500 000

Címsor:
13 03 36. jogcímcsoport — Kísérleti projekt - A makrorégiós stratégiák ismerete 
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
A balti-tengeri makrorégióra vonatkozó stratégia innovatív keretet határoz meg az európai integráció 
javítására az európai „sűrűn lakott és munkaerő-felszívó térségekből” kiindulva. Egyéb fontos projektek: 
Duna régió, Alpok, Nyugat-Mediterrán Térség, Atlanti ív. 
Igen fontos a „balti-tengeri” tapasztalat ismertetése, hogy tanulságait más projektekben is fel lehessen 
használni és figyelembe vegyék a következő kohéziós politikák kidolgozása során.
Javasolt intézkedés: 
1 Balti-tengeri esemény szervezése annak érdekében, hogy az érdeklődő európai régiók megismerhessék a 
balti-tengeri eljárást és az ilyen makrorégiós eljárás elveit. 200 000 €
2 Szeminárium rendezése Brüsszelben a makrorégiós eljárás mellett elkötelezett nemzeti és regionális 
hatóságok számára projektjeik megvitatása céljából 150 000 €
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3 A makrorégiókról szóló keretdokumentum készítése és terjesztése 150 000 €
Kísérleti projekt összesen: 500 000 €
Indokolás:
Igen fontos a „balti-tengeri” tapasztalat ismertetése, hogy tanulságait más projektekben is fel lehessen 
használni és figyelembe vegyék a következő kohéziós politikák kidolgozása során.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6676 === REGI/6676 ===

előterjesztette: Cozzolino Andrea, Balzani Francesca, Regionális Fejlesztési Bizottság
-------------------------------

Az alábbiakkal egészítendő ki: 13 03 18 01
2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések

13 03 18 01 5 000 000 3 000 000 5 000 000 3 000 000
Tartalék

Összesen 5 000 000 3 000 000 5 000 000 3 000 000

Címsor:
Pilot Project - Building sustainable regeneration 
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
The pilot project aims to support the demolition and reconstruction of obsolete and deteriorated 
residential buildings within the European cities and the introduction of innovative and advanced criteria 
for constructive safety, engineering quality, sustainability and energy efficiency. The project should 
finance:
- the selection of at least 5 testing sites in European urban areas, highly populated, with a strong need of 
building regeneration interventions; 
- the definition of advanced safety requirements with a view to each specific context (i.e. anti-seismic 
measures) and of quality requirements for the residential structures engineering and construction, 
including the design of private and common spaces, the selection of materials, technical solutions, etc.;
- the definition of energy saving targets and energy mix with a higher usage of renewable sources for the 
new residential buildings;
- the selection of the most effective financial tools to promote the regeneration of deteriorated urban areas 
and the innovation in the construction industry (revolving funds, State/Regional aid, interest rates 
subsidies, public-private partnership, ecc.);
- the definition of a set of measures to offer temporary housing alternatives to the residents of the testing 
sites areas and the involvement of them and of the local communities in the re-designing process;
- the start-up of regeneration programs in the testing areas, according to local urban development plans.
Indokolás:
A városi lakónegyedekben található lerobbant lakóépületek lebontása és magas szintű követelményeknek 
megfelelő újjáépítése lehetőséget nyújt nagy jelentőségű városi területek újratervezésére, a társadalmi és 
környezeti fenntarthatóság előmozdítására, a szabályozatlan városi terjeszkedés megakadályozására a part 
menti és a zöld területeken, valamint az építőipari innováció támogatására. Az Európa 2020 stratégia 
céljainak megfelelően a projekt a fenntartható fejlődésre, a társadalmi befogadásra és a környezetbarát 
növekedésre összpontosít. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6677 === REGI/6677 ===
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előterjesztette: Cozzolino Andrea, Cofferati Sergio Gaetano, Regionális Fejlesztési Bizottság
-------------------------------

Az alábbiakkal egészítendő ki: 04 02 21
2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések

04 02 21 3 000 000 2 000 000 3 000 000 2 000 000
Tartalék

Összesen 3 000 000 2 000 000 3 000 000 2 000 000

Címsor:
Pilot Project - Renewable Jobs 
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
The Pilot Project aims to promote academic and vocational training programs focused on the needs of the 
transition to a greener growth model and, in particular, of the European renewable energy industry. The 
growth of a competitive hydro, solar, eolic, geothermal, sea and biomass energy generation business 
depends also on the availability of qualified workforce and skills.
The project should finance the creation of a network of academic and vocational training centres offering 
education and professional growth opportunities in the field of renewable energies to European students 
and workers, with special path for displaced workers of traditional industry sectors in crisis.
Indokolás:
A fenntartható növekedés, környezetbarát munkahelyek létrehozása, valamint a szennyező kibocsátások 
csökkentése alapvető célkitűzések a válságból való kilábalás és az európai ipar igazi értékre emelése 
szempontjából. Az EU nem elégedhet meg azzal, hogy csupán felhasználja a határain kívül kifejlesztett 
megújulóenergia-technológiákat. Az európai ipar vezető szerephez juthat a megújulóenergia-használat 
kiszélesítését, a versenyképesség növelését, a munkahelyteremtést, valamint a fenntartható fejlődési modell 
előmozdítását célzó új termékek és megoldások kifejlesztésében, gyártásában és terjesztésében. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6678 === REGI/6678 ===

előterjesztette: Manner Riikka, Regionális Fejlesztési Bizottság
-------------------------------

13 03 18. jogcímcsoport — Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Regionális versenyképesség és 
foglalkoztatottság
A(z) számadatok és a(z)megjegyzések a következőképpen módosítandók:

2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-
tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések

13 03 18 4 261 005 
835

3 330 700 
000

3 879 856 
497

4 390 400 
000

3 879 856 
497

4 062 400 
000 328 000 000 3 879 856 

497
4 390 400 

000
Tartalék

Összesen 4 261 005 
835

3 330 700 
000

3 879 856 
497

4 390 400 
000

3 879 856 
497

4 062 400 
000 328 000 000 3 879 856 

497
4 390 400 

000

Megjegyzések:
A szöveg a következőképpen módosítandó:
Az előirányzat célja, hogy fedezze a regionális versenyképességre vonatkozó ERFA-célkitűzés alá tartozó 
programokat a 2007–2013-as programozási időszakban. A célkitűzés – a legkevésbé fejlett régiókat kivéve –
a régiók versenyképességének és vonzerejének, valamint a foglalkoztatásnak a megerősítésére irányul, 
figyelembe véve az Európa 2020 stratégiában meghatározott célokat.foglalkoztatás megerősítésére irányul. 
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Indokolás:
A költségvetési tervezet visszaállítása.
A strukturális alapok hatékony felhasználása a pénzügyi válság kezelése és versenyképes európai régiók 
kialakítása szempontjából egyaránt elengedhetetlen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6679 === REGI/6679 ===

előterjesztette: Scurria Marco, Regionális Fejlesztési Bizottság
-------------------------------

Az alábbiakkal egészítendő ki: 13 03 37
2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések

13 03 37 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Tartalék

Összesen 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Címsor:
Pilot Project - Network of European urban communities for young people 
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
For young people living in the suburban areas of the big European towns social advancement through 
education, access to good jobs and social security is problematic especially in a period of economic crisis. 
The existing communities already deeply involved to avoid young people to be exposed to criminality and 
social exclusion need to join a European network to improve methods via an effective exchange of best 
practices.
Indokolás:
Gazdasági válság idején egyedi intézkedéseket kell tenni a fiatalok javára, a bűnözés visszaszorítása és a 
kilátások javítása érdekében.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6680 === REGI/6680 ===

előterjesztette: van Nistelrooij Lambert, Regionális Fejlesztési Bizottság
-------------------------------

Az alábbiakkal egészítendő ki: 13 03 38
2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések

13 03 38 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Tartalék

Összesen 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Címsor:
Technical assistance and information for the EU strategy for the Baltic Sea Region 
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
The allocated sum is intended to ensure (1) a proper circulation of information through newsletters 
(including online), reports and conferences, and specifically the Annual Forum; (2) the successful 
governance of the strategy through the decentralised system that has been established and in particular 
the operation of the system of Priority Area coordinators and Flagship project leaders. 
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Indokolás:
Az uniós balti-tengeri stratégia sikerének biztosítása érdekében a Bizottság közleményében (COM(2009)248 
végleges) foglalt elveknek megfelelően támogatni kell az irányítást és a végrehajtást.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6681 === REGI/6681 ===

előterjesztette: van Nistelrooij Lambert, Regionális Fejlesztési Bizottság
-------------------------------

Az alábbiakkal egészítendő ki: 13 03 39
2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések

13 03 39 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Tartalék

Összesen 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Címsor:
13 03 39. jogcímcsoport — Előkészítő intézkedés – A regionális és helyi együttműködés előmozdítása az 
EU regionális politikájának globális szintű népszerűsítése révén
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
Az előkészítő intézkedés célja az uniós regionális politikára vonatkozó ismeretek és tapasztalatok 
harmadik országoknak történő átadásával kapcsolatos, átfogó stratégia kidolgozásának folytatása egy 
sikeresen végrehajtott korábbi európai parlamenti kísérleti projekt alapján. E stratégiának magában kell 
foglalnia nemzetközi események szervezését, tájékoztató tevékenységeket, a regionális és helyi érdekelt 
felek közötti hálózatépítést, közös projektek és új regionális partnerségek kialakítását, valamint a bevált 
gyakorlatok régiók közötti cseréjét. Az EU kohéziós politikájának regionális párbeszédek keretében 
sikertörténetként való népszerűsítése során az EU e tevékenységeket arra fogja felhasználni, hogy globális 
szinten szemléltesse és előtérbe helyezze értékeit, alapelveit, szervezeti felépítését és szakpolitikáit. Az e 
területen működő nemzetközi szervezetekkel (FOGAR, UCLG) való együttműködés különösen hasznosnak 
bizonyulhat majd ebből a szempontból. 
Jogalap:
A legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított, az Európai Közösségek 
általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, 
Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. cikkének (6) bekezdése szerinti előkészítő 
intézkedés.
Indokolás:
A kohéziós politika nemzetközi vonatkozásai jelentős mértékben megnőttek, ami nagy részben „A regionális 
és helyi együttműködés előmozdítása az EU regionális politikájának globális szintű népszerűsítése révén” 
című kísérleti projekt nyújtotta további lehetőségeknek köszönhető. Ez az előkészítő intézkedés ezen 
erőfeszítések folytatását célozza, előtérbe helyezve a regionális kormányzást, a területi alapú szakpolitikai és 
stratégiai tervezési képzési programokat, valamint az ellenőrző mechanizmusokkal és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodással összefüggő eljárási kérdéseket.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6682 === REGI/6682 ===

előterjesztette: Ţicău Silvia-Adriana, Krehl Constanze Angela, Kalfin Ivailo, Herczog Edit, Swoboda 
Hannes, Ivan Cătălin Sorin, Boştinaru Victor, Ayala Sender Inés, Regionális Fejlesztési Bizottság, Bütikofer 
Reinhard, Remek Vladimír, Maštálka Jiří, Regionális Fejlesztési Bizottság

-------------------------------
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Az alábbiakkal egészítendő ki: 13 03 40
2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések

13 03 40 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Tartalék

Összesen 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Címsor:
Preparatory Action - The definition of Governance model for the EU Danube Region - better and 
effective coordination 
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
Starting date of the project: 01.01.2011
End date of the project: 31. 12. 2013
The European Council of 19 June 2009 has formally asked the European Commission to present an EU 
Strategy for the Danube Region before the end of 2010. The Strategy, which will be launched under the 
Hungarian Presidency of the European Union, at the beginning of 2011, will be accompanied by an 
Action Plan, which will be permanently developed and actualised taking into account the proposal from 
the Member States. The Article 3 of the Lisbon Treaty improves the EU's ability to promote economic, 
social and territorial cohesion, and solidarity among Member States. This preparatory action is needed in 
order to develop the necessary capacity building and to speed up the coordination process to ensure the 
right governance model for the implementation of the EU Strategy for the Danube Region.
The Danube Region has an established history of networking and co-operation in many policy areas. The 
strategy and its Action Plan will offer the opportunity to move from words to action and to deliver real 
benefits for the region as a whole. There is a need for a common strategic vision to guide future territorial 
development for the Danube Region. It is clear that no one acting alone can apply the range of measures 
necessary to confront the challenges and exploit the opportunities of the region. A strategy for the 
Danube Region, consisting of detailed and consistent actions, with an appropriate financial support are 
essential to develop the Danube Region and to fully exploit the opportunities open to the region. 
The Danube links ten European countries – Germany, Austria, the Slovak Republic, Hungary, Croatia, 
Serbia, Romania, Bulgaria, the Republic of Moldova and Ukraine – six of which are EU Member States, 
and in a broader territorial context the region also comprises the Czech Republic, Slovenia, Bosnia 
Herzegovina and Montenegro.
The Danube region is an important crossover point between the EU's Cohesion Policy programmes, 
programmes for countries covered by the European Neighbourhood Policy and potential candidates for 
accession, and therefore represents an area where enhanced synergies between different EU policies can 
be developed: cohesion, transport, tourism, agriculture, fisheries, economic and social development, 
energy, environment, enlargement and neighbourhood policy and the EU Strategy for the Danube Region 
is to be developed in the following cooperation areas: social development and protection, sustainable 
economic development, transport and energy infrastructure, environmental protection, culture and 
education.
The EU Strategy for the Danube Region should be implemented by making use of all available funding 
resources, from the European Union, its Member States and other riparian countries, International 
Financial Institutions (IFI), as well as private capital. The focus should be on improved, more efficient 
and effective ways to coordinate the different funding instruments and the proposed specific actions. We 
expect that the EU Danube strategy, through a better cooperation between Member States and Danube 
riparian countries, to boost the social and economic development of the region. This will create new 
business opportunities, will accelerate the development of sustainable, more efficient and intermodal 
transport system as well as a sustainable transport and tourism and will improve the quality of life of all 
citizens living in the Danube river basin with full respect of the environment.
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The preparatory action thus shall promote/create a governance model to be implemented in the specific 
areas concerning the Danube Region.
The funding is intended to finance activities related to the definition of the governance model required by 
the development and implementation of the EU Danube Region strategy. The governance model will 
improve the cooperation between all participant countries and regions to common flagship projects in the 
field of:
- environmentally friendly use of the Danube by inland navigation, intermodality with other transport 
modes along the Danube through the improvement of all infrastructures (with priority for the better use 
of existing infrastructure) and by creating a multi-modal transport system all along the river, 
environmentally-friendly use of water power along the Danube, preservation and improvement of Danube 
water quality in accordance with the Water Framework Directive, stringent vessel safety requirements;
- sustainable tourism: ecotourism, the development of the cycle routes along almost the entire Danube, 
development of the conventional mass cultural tourism, urban and rural tourism, business and cruise 
tourism, sports tourism;
- joint projects (to promote and implement) in order to increase cooperation in the field of energy, 
especially on energy efficiency and renewable energy resources, in the light of the region's potential as a 
source of bioenergy, and to encourage the use of biomass, solar, wind and hydro energy;
- to promote research infrastructure tailored to the specific strengths of the regions and of specific 
clusters of excellence for product innovation and marketing;
- a common research and development program in the/for the Danube Region and which is aimed to 
support scientific development and innovation by ensuring cooperation between Danube states in fields of 
environmental research, fisheries, agriculture, infrastructure (including energy field), transport, training 
and mobility for researchers and socio-economic aspects; 
- university exchange programmes within the region and universities networks in order to foster centres 
of excellence capable of competing at international level and to strengthen the Danube identity through 
training and improving governance, life long learning; 
- to ensure security of the region;
The EU Strategy for the Danube Region - Not just a strategy
There must be actions – concrete, visible actions – to overcome the challenges facing the region. In its 
action plan, the Commission should insist that Member States and other stakeholders take responsibility 
as lead partners for specific priority areas and flagship projects, for example, by developing a specific and 
integrated governance in line with a common and integrated approach to the EU Danube strategy which 
will be adopted by the European Commission by the end of 2010. 
The Commission will fulfil the need for an independent, multi-sector body/approach that can guarantee 
the necessary co-ordination, monitoring and follow-up of the action plan, as well as a regular updating of 
the plan and strategy as necessary. The Commission is not proposing additional funding or other 
resources at this time. However, some of the specific actions and projects will require financial support. A 
major source is the Structural Funds available in the region – most programmes already allow actions 
envisaged in the strategy. Programming authorities can review the allocation criteria and facilitate the 
selection of projects aligned with the strategy. In addition, Member States will examine funding projects 
and actions aligned with the Strategy priorities from their own resources. The European Investment Bank 
and other international and regional financial institutions could also contribute.
Enhanced efforts through the action plan should be carried out in close coordination with any such 
ongoing developments (in particular new regulations), including at EU level, to ensure coherence and 
efficiency. 
The on-going economic crisis implies a less-favourable climate for investment, affecting both public 
sectors and private business generally. This makes it all the more essential that the EU Strategy for the 
Danube Region allows the partners in the region to take a longer perspective, recognizing that when this 
crisis has passed the regions that have best prepared will be those best equipped to take advantage of the 
new opportunities and innovations.
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The European Parliament has the right to propose Preparatory actions and Pilot projects. The actual 
proposal for Preparatory Action is to have a duration of 3 years, from January 2011 to December 2013 
and the amount to be allocated is 1 500 000 EURO per year.
The above projects will require time-intensive preparations with the Member States concerned and with 
concerned authorities of the third countries. First disbursements will first take place in 2011. 
5. Conclusion
Based upon the existing legal framework, this proposal fulfils the objectives of the Amendment, 
presenting solutions for the sustainable cooperation between EU Member States and other riparian 
countries. It substantiates the development of the EU Strategy for the Danube Region and its integration 
into the overall policy of the EU. As extensive negotiations with third parties will have to precede the 
Financing Decision, the Budget Authority is requested to lift the reserve so that the corresponding 
commitment appropriations will be available on the operational budget line in due time.
Indokolás:
A Duna-medence fontos kereszteződési pont több uniós politika és program között. Az irányítási modell 
javítja az együttműködést az alábbi területekkel foglalkozó közös projektekben részt vevő valamennyi fél 
között, beleértve a szomszédos államokat: a Duna környezetbarát használata, fenntartható turizmus, közös 
kutatás és fejlesztés, regionális egyetemi csereprogramok és hálózatépítés, energiabiztonság, fenntartható 
gazdasági és társadalmi fejlődés, közlekedési és energiainfrastruktúra, kultúra és oktatás.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6683 === REGI/6683 ===
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2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg
Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések

13 03 41 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Tartalék

Összesen 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Címsor:
Pilot Project - The definition of the Governance model for the EU Danube Region - better and effective 
coordination
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
Starting date of the project: 01.01.2011
End date of the project: 31. 12. 2012
The European Council of 19 June 2009 has formally asked the European Commission to present an EU 
Strategy for the Danube Region before the end of 2010. The Strategy, which will be launched under the 
Hungarian Presidency of the European Union, at the beginning of 2011, will be accompanied by an 
Action Plan, which will be permanently developed and actualised taking into account the proposal from 
the Member States. The Article 3 of the Lisbon Treaty improves the EU's ability to promote economic, 
social and territorial cohesion, and solidarity among Member States. This Pilot Project is needed in order 
to develop the necessary capacity building and to speed up the coordination process to ensure the right 
governance model for the implementation of the EU Strategy for the Danube Region.
The Danube Region has an established history of networking and co-operation in many policy areas. The 
strategy and its Action Plan will offer the opportunity to move from words to action and to deliver real 
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benefits for the region as a whole. There is a need for a common strategic vision to guide future territorial 
development for the Danube Region. It is clear that no one acting alone can apply the range of measures 
necessary to confront the challenges and exploit the opportunities of the region. A strategy for the 
Danube Region, consisting of detailed and consistent actions, with an appropriate financial support are 
essential to develop the Danube Region and to fully exploit the opportunities open to the region. 
The Danube links ten European countries – Germany, Austria, the Slovak Republic, Hungary, Croatia, 
Serbia, Romania, Bulgaria, the Republic of Moldova and Ukraine – six of which are EU Member States, 
and in a broader territorial context the region also comprises the Czech Republic, Slovenia, Bosnia 
Herzegovina and Montenegro.
The Danube region is an important crossover point between the EU's Cohesion Policy programmes, 
programmes for countries covered by the European Neighbourhood Policy and potential candidates for 
accession, and therefore represents an area where enhanced synergies between different EU policies can 
be developed: cohesion, transport, tourism, agriculture, fisheries, economic and social development, 
energy, environment, enlargement and neighbourhood policy and the EU Strategy for the Danube Region 
is to be developed in the following cooperation areas: social development and protection, sustainable 
economic development, transport and energy infrastructure, environmental protection, culture and 
education.
The EU Strategy for the Danube Region should be implemented by making use of all available funding 
resources, from the European Union, its Member States and other riparian countries, International 
Financial Institutions (IFI), as well as private capital. The focus should be on improved, more efficient 
and effective ways to coordinate the different funding instruments and the proposed specific actions. We 
expect that the EU Danube strategy, through a better cooperation between Member States and Danube 
riparian countries, to boost the social and economic development of the region. This will create new 
business opportunities, will accelerate the development of sustainable, more efficient and intermodal 
transport system as well as a sustainable transport and tourism and will improve the quality of life of all 
citizens living in the Danube river basin with full respect of the environment.
The pilot project thus shall promote/create a governance model to be implemented in the specific areas 
concerning the Danube Region.
The funding is intended to finance activities related to the definition of the governance model required by 
the development and implementation of the EU Danube Region strategy. The governance model will 
improve the cooperation between all participant countries and regions to common flagship projects in the 
field of:
- environmentally friendly use of the Danube by inland navigation, intermodality with other transport 
modes along the Danube through the improvement of all infrastructures (with priority for the better use 
of existing infrastructure) and by creating a multi-modal transport system all along the river, 
environmentally-friendly use of water power along the Danube, preservation and improvement of Danube 
water quality in accordance with the Water Framework Directive, stringent vessel safety requirements;
- sustainable tourism: ecotourism, the development of the cycle routes along almost the entire Danube, 
development of the conventional mass cultural tourism, urban and rural tourism, business and cruise 
tourism, sports tourism;
- joint projects (to promote and implement) in order to increase cooperation in the field of energy, 
especially on energy efficiency and renewable energy resources, in the light of the region's potential as a 
source of bioenergy, and to encourage the use of biomass, solar, wind and hydro energy;
- to promote research infrastructure tailored to the specific strengths of the regions and of specific 
clusters of excellence for product innovation and marketing;
- a common research and development program in the/for the Danube Region and which is aimed to 
support scientific development and innovation by ensuring cooperation between Danube states in fields of 
environmental research, fisheries, agriculture, infrastructure (including energy field), transport, training 
and mobility for researchers and socio-economic aspects; 
- university exchange programmes within the region and universities networks in order to foster centres 
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of excellence capable of competing at international level and to strengthen the Danube identity through 
training and improving governance, life long learning; 
- to ensure security of the region;
The EU Strategy for the Danube Region - Not just a strategy
There must be actions – concrete, visible actions – to overcome the challenges facing the region. In its 
action plan, the Commission should insist that Member States and other stakeholders take responsibility 
as lead partners for specific priority areas and flagship projects, for example, by developing a specific and 
integrated governance in line with a common and integrated approach to the EU Danube strategy which 
will be adopted by the European Commission by the end of 2010. 
The Commission will fulfil the need for an independent, multi-sector body/approach that can guarantee 
the necessary co-ordination, monitoring and follow-up of the action plan, as well as a regular updating of 
the plan and strategy as necessary. The Commission is not proposing additional funding or other 
resources at this time. However, some of the specific actions and projects will require financial support. A 
major source is the Structural Funds available in the region – most programmes already allow actions 
envisaged in the strategy. Programming authorities can review the allocation criteria and facilitate the 
selection of projects aligned with the strategy. In addition, Member States will examine funding projects 
and actions aligned with the Strategy priorities from their own resources. The European Investment Bank 
and other international and regional financial institutions could also contribute.
Enhanced efforts through the action plan should be carried out in close coordination with any such 
ongoing developments (in particular new regulations), including at EU level, to ensure coherence and 
efficiency. 
The on-going economic crisis implies a less-favourable climate for investment, affecting both public 
sectors and private business generally. This makes it all the more essential that the EU Strategy for the 
Danube Region allows the partners in the region to take a longer perspective, recognizing that when this 
crisis has passed the regions that have best prepared will be those best equipped to take advantage of the 
new opportunities and innovations.
The European Parliament has the right to propose Preparatory actions and Pilot projects. The actual 
proposal for Pilot Project is to have a duration of 2 years, from January 2011 to December 2012 and the 
amount to be allocated is 1 500 000 EURO per year. The above projects will require time-intensive 
preparations with the Member States concerned and with concerned authorities of the third countries. 
First disbursements will first take place in 2011. 
5. Conclusion
Based upon the existing legal framework, this proposal fulfils the objectives of the Amendment, 
presenting solutions for the sustainable cooperation between EU Member States and other riparian 
countries. It substantiates the development of the EU Strategy for the Danube Region and its integration 
into the overall policy of the EU. As extensive negotiations with third parties will have to precede the 
Financing Decision, the Budget Authority is requested to lift the reserve so that the corresponding 
commitment appropriations will be available on the operational budget line in due time.
Indokolás:
A Duna-medence fontos kereszteződési pont több uniós politika és program között. Az irányítási modell 
javítja az együttműködést az alábbi területekkel foglalkozó közös projektekben részt vevő valamennyi fél 
között, beleértve a szomszédos államokat: a Duna környezetbarát használata, fenntartható turizmus, közös 
kutatás és fejlesztés, regionális egyetemi csereprogramok és hálózatépítés, energiabiztonság, fenntartható 
gazdasági és társadalmi fejlődés, közlekedési és energiainfrastruktúra, kultúra és oktatás.


