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Módosítás, előterjesztette: Sérgio Ribeiro

Módosítás: 1
(1) bekezdés

(1) úgy véli, hogy az európai regionális politika nélkülözhetetlen eszköz ahhoz, hogy a 
társadalmi és gazdasági kohézió előmozdítható legyen, az Unió fel tudjon lépni a 
regionális különbségek csökkentése, a valódi konvergencia előmozdítása, a növekedés és 
a foglalkoztatás ösztönzése, valamint a szolidaritás terén közös érdekeket felmutató, 
toleráns, tisztességes, törődő társadalom elvének fejlesztése és előmozdítása érdekében. 
Meg van győződve róla, hogy az európai szintű közös fellépés költséghatékony, hiszen 
lehetővé teszi a méretgazdaságosság megvalósítását, az eljárások ésszerűsítését és a 
források összevonását, különösen a határokon átnyúló együttműködéssel összefüggésben, 
valamint hozzájárul a belső piac költségeinek újraelosztásához és az azokért való 
kompenzációhoz a kevésbé fejlett régiók esetében. Egy erős, megfelelően támogatott 
európai regionális politika elengedhetetlen feltétele az Unió azon képességének, hogy 
megbirkózzon az egymást követő bővítésekkel, valamint hogy társadalmi, gazsasági és 
földrajzi kohéziót tudjon megvalósítani a kibővített Európai Unióban;

Or. pt
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Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Módosítás: 2
(1) bekezdés

(1) úgy véli, hogy az európai regionális politika nélkülözhetetlen eszköz ahhoz, hogy az 
Unió fel tudjon lépni a regionális különbségek csökkentése, a régiók fenntartható 
fejlődése, gazdasági növekedésük és a versenyképesség ösztönzése, valamint a 
szolidaritás terén közös érdekeket felmutató, toleráns, törődő társadalom elvének 
fejlesztése és előmozdítása érdekében. Meg van győződve róla, hogy az európai szintű 
közös fellépés költséghatékony, hiszen lehetővé teszi a méretgazdaságosság 
megvalósítását, az eljárások ésszerűsítését és a források összevonását, különösen a 
határokon átnyúló együttműködéssel összefüggésben. Egy erős, megfelelően 
támogatott európai regionális politika elengedhetetlen feltétele az Unió azon 
képességének, hogy megbirkózzon az egymást követő bővítésekkel; továbbá 
megállapítja, hogy az Unió összeforrásában az egyéb uniós politikák nem 
helyettesítik a regionális politikát, azonban megfelelő esetben megerősítik azt;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Margie Sudre

Módosítás: 3
(1) bekezdés

(1) úgy véli, hogy az európai regionális politika nélkülözhetetlen eszköz ahhoz, hogy az 
Unió fel tudjon lépni a regionális különbségek csökkentése, a növekedés és a 
versenyképesség ösztönzése, valamint a szolidaritás terén közös érdekeket felmutató, 
toleráns, törődő társadalom elvének fejlesztése és előmozdítása érdekében. Meg van 
győződve róla, hogy az európai szintű közös fellépés költséghatékony, hiszen lehetővé 
teszi a méretgazdaságosság megvalósítását, az eljárások ésszerűsítését és a források 
összevonását, különösen a határokon átnyúló együttműködéssel összefüggésben, 
függetlenül attól, hogy határokon átívelő, transznacionális vagy régiók közötti 
együttműködésről van szó. Egy erős, megfelelően támogatott európai regionális 
politika elengedhetetlen feltétele az Unió azon képességének, hogy megbirkózzon az 
egymást követő bővítésekkel;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Sérgio Ribeiro

Módosítás: 4
(1a) bekezdés (új)

(1a) a Bizottság következő pénzügyi tervhez készült javaslatát teljes mértékben 
alkalmatlannak tartja arra, hogy választ adjon a kibővített Európai Unió által 
felvetett társadalmi, gazdasági és környezeti kihívásokra, valamint különösen a 
kohézió iránti nagyobb igény és a munkanélküliség, szegénység és jövedelemben 
előforduló egyenlőtlenségek által felvetett kihívásokra;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Sérgio Ribeiro

Módosítás: 5
(1b) bekezdés (új)

(1b) ellenzi a „hatok levele” aláírói által előterjesztett stratégiát, amely abból ered, hogy a 
következő pénzügyi tervről szóló vitát befolyásolja azáltal, hogy azt javasolja, hogy a 
közösségi költségvetést legfeljebb a GNI 1%-ában állapítsák meg, továbbá sajnálatát 
fejezi ki amiatt, hogy egy ilyen stratégia elnyerte a Tanács támogatását;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Sérgio Ribeiro

Módosítás: 6
(1c) bekezdés (új)

(1c) elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a következő pénzügyi terv alapján a kiadások 
átlagos szintjét valahol a Bizottság javaslatában felvetett a közösségi GNI 1,14%-a 
és a „hatok levele” aláírói által előterjesztett javaslat közötti szinten állapítsák meg; 
megállapítja, hogy a saját forrásokra (azaz a közösségi GNI 1,24%-a) kirótt
felsőhatárral szemben 0.10 százalékpontos keret létezik.

Or. pt
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Módosítás, előterjesztette: Sérgio Ribeiro

Módosítás: 7
(1d) bekezdés (új)

(1d) megállapítja, hogy a Bizottság új, a 2007-20013 közötti politikai és pénzügyi 
keretrendszerre vonatkozó javaslatában az átlagos valódi éves költségvetést a 
közösségi GNI 1,09%-ában állapítják meg, amely alacsonyabb mint az Agenda 2000 
1,10%-os átlaga (amint azt a leköszönő biztos, Schreyer asszony is megállapította a 
regionális politikáért felelős miniszterek 2004. áprilisi informális tanácsi ülésén);

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Sérgio Ribeiro

Módosítás: 8
(1e) bekezdés (új)

(1e) aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság javaslatában túlzott hangsúlyt 
fektetnek a versenyképességre és a vállalkozói szellemre a kohézió és a konvergencia 
kárára; még egyszer hangsúlyozza, hogy nem fogadja el a kohéziós politika 
célkitűzéseinek vagy eszközeinek (Strukturális Alapok) aláásását; 

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Sérgio Ribeiro

Módosítás: 9
(2) bekezdés

(2) emlékeztet a Regionális Politikai, Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságnak a 
Bizottság „Közös jövőnk építése – A kibővített Unió politikai kihívásai és 
költségvetési eszközei” című közleményéről1 szóló 2004. március 18-i véleményében 
tett javaslataira, és úgy véli, hogy:

− (törlés) a Bizottság által annak „Közös jövőnk építése – A kibővített Unió politikai 
kihívásai és költségvetési eszközei 2007–2013” című közleményében javasolt 
anyagi- és szellemitőke-beruházások nem elegendőek a növekedés és 
foglalkoztatottság kohéziójával összefüggésben, és különösen üdvözli a Bizottság 
által az emberi erőforrások erősítésére fektetett hangsúlyt a növekedés és a 
hatékonyság javítása érdekében, azonban úgy véli, hogy az ilyen célkitűzéseket 
nem az Európai Unió foglalkoztatási stratégiájának módosítása révén lehet 

  
1 COM(2004)0101
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elérni, amelyet annak biztosítására hoztak létre, hogy a foglalkoztatás minden 
formájában magas színvonalú legyen;

− (törlés) a Bizottságnak a tagállamokkal együtt fejlesztési célokat és mutatókat kell 
kidolgoznia, amelyek igazodnak az egyes tagállamok sajátosságaihoz és fejlettségi 
szintjéhez. Ezeknek a céloknak és mutatóknak mérhetőeknek és konkrétaknak kell 
lenniük, ki kell terjedniük a gazdasági, társadalmi és környezeti területekre és teljes 
részét kell képezniük a strukturális alapok regionális és nemzeti programjainak;

− felmérést kell arról készíteni, hogy a pénzügyi terv felső határának (törlés) a GNI 
1,24%-ában történő megállapítása, ahogy azt a Bizottság javasolta elegendő lesz-e
annak érdekében, hogy biztosítsák elegendő forrás rendelkezésre állását a 
regionális és strukturális alapok, valamint a fenntartható foglalkoztatáspolitika 
számára; hangsúlyozza például, hogy a német DIW intézet jelzései szerint 1,24% 
feletti értékek szükségesek;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Módosítás: 10
(2) bekezdés, harmadik francia bekezdés

– ezért kéri, hogy a pénzügyi terv felső határát a GNI 1,24%-ában állapítsák meg, ahogy 
azt a Bizottság javasolta annak érdekében, hogy biztosítsák elegendő forrás 
rendelkezésre állását a regionális és strukturális alapok, valamint a Bizottság 
növekedési kezdeményezésére, különös tekintettel annak innovatív részeire, valamint 
az elhelyezkedési faktorra;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 11
(2) bekezdés

(2) felkéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki fejlesztési célokat és mutatókat, amelyek 
igazodnak az Európai Tanács lisszaboni és göteborgi ülésének, valamint a KOK-
jelentés innovációról szóló következtetéseihez. Ezeknek a céloknak és mutatóknak 
mérhetőeknek, konkrétaknak és végrehajthatóaknak kell lenniük, ki kell terjedniük a 
gazdasági, társadalmi és környezeti területekre és teljes részét kell képezniük az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap regionális és 
nemzeti cselekvési programjainak;
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Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Vladimír Železný

Módosítás: 12
(2) bekezdés, harmadik francia bekezdés

– ezért kéri, hogy a pénzügyi terv felső határát a GNI 1,24%-ában állapítsák meg, ahogy 
azt a Bizottság javasolta annak érdekében, hogy biztosítsák elegendő forrás 
rendelkezésre állását a regionális és strukturális alapok, valamint az elengedhetetlen 
fontosságú transzeurópai közlekedési projektek számára; a regionális és a strukturális 
alapok forrásait a jelenlegi szinten kell tartani, még abban az esetben is, ha az 
összes a tagállamok által biztosított forrás GNI-jének 4%-ában lesz maximálva. 
Ilyen esetben javasolt, hogy a költségmegtakarításokat az Európai Unió teljes 
költségvetésének legnagyobb tételét képező közös agrárpolitika támogatásának 
csökkentésével valósítsák meg;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Gerardo Galeote Quecedo

Módosítás: 13
(2) bekezdés, harmadik francia bekezdés, a (új)

– felhívja azonban a Bizottságot, hogy ne feledkezzék meg arról, hogy ha a lisszaboni 
célkitűzéseket végre kell hajtani akkor konvergenciára van szükség az Európai Unió 
régiói és a tagállamok között, valamint, hogy nem minden lisszaboni politika 
összpontosít a kohéziós politika célkitűzéseire, illetve nem minden lisszaboni 
politikát ugyanazon eszközökkel hajtanak végre; a legtöbb lisszaboni folyamathoz 
kapcsolódó politikának köztámogatásra van szüksége, erre azonban elég csekély 
bizonyíték található, illetve egyáltalán nincs rá bizonyíték a közösségi 
költségvetésben (összehasonlítva az EMR költségvetésekkel); ezért felhív arra, hogy 
a szabad források ezen politikákhoz történő rendelése ne vonja maga után a 
kohézióhoz rendelt százalékok csökkentését;

Or. es
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Módosítás, előterjesztette: Konstantinos Hatzidakis

Módosítás: 14
(2a) bekezdés

(2a) hangsúlyozza, hogy a kibővített Európai Unióban a kohéziós politikának óriási 
igényeknek kell megfelelnie, valamint hogy az Unió GNI-jének 0,41%-a a támogatás 
azon legalacsonyabb mértéke, amely alatt ez a politika teljesen elveszítené 
hitelképességét;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 15
(3) bekezdés

(3) értékeli a legtávolabbi peremterületek érdekében tett pénzügyi erőfeszítéseket, 
amelyek célja, hogy elősegítsék fejlődésüket, lehetővé tegyék számukra, hogy teljesen 
integrálódjanak a belső piacba, valamint biztosítsák számukra a közösségi 
politikákból származó előnyökhöz való hozzáférést, megfelelően figyelembe véve 
azon régiók sajátságos jellemzőit és meghatározó tényezőit; szorgalmazza a pénzügyi 
támogatások továbbfolytatását a jövőben a legtávolabbi peremterületek fejlesztésére 
irányuló stratégia tekintetében;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Margie Sudre

Módosítás: 16
(3) bekezdés

(3) értékeli a legtávolabbi peremkerületekre vonatkozó jövőbeni fejlesztési stratégia 
szorosabb partnerség formájában megjelenő fő alkotóelemeit, amely főleg a 
gazdaságukat és népességüket érintő hátrányokért történő kártérítésre irányuló 
programon alapul; 

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Gerardo Galeote Quecedo, Fernando Fernández Martín

Módosítás: 17
(3) bekezdés

(3) értékeli a legtávolabbi peremterületek érdekében tett pénzügyi erőfeszítéseket, 
azonban úgy véli, hogy azon nehézségek ellensúlyozásánál, amelyekkel ezek a 
területek a belső piacra jutás során találkoznak, figyelembe kell venni, hogy az 
legtávolabbi peremterületi tényező állandó és nem változik a bevétel függvényében; 
reméli, hogy a Berlinben létrehozott pénzügyi támogatás továbbra is minimum 
marad az érintett területek számára;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Sérgio Ribeiro

Módosítás: 18
(3) bekezdés

(3) értékeli a legtávolabbi peremterületek érdekében tett pénzügyi erőfeszítéseket, 
amelyek célja azoknak a nehézségeknek a kompenzálása, amelyekkel ezek a területek 
a belső piacra jutás, valamint a belső fejlődési tényezők által rájuk kirótt állandó 
korlátok során találkoznak; 

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Jean Marie Beaupuy, Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Mojca 
Drčar Murko, Eugenijus Gentvilas, Marian Harkin, Toomas Savi

Módosítás: 19
(3a) bekezdés

(3a) úgy véli, hogy a regionális és kohéziós politika finanszírozásához, a következő 
pénzügyi terv során a GNI garantált minimum 0,41%-os szintje szükséges a 
politikához;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Pálfi István

Módosítás: 20
(4) bekezdés

(4) rámutat a ritkán lakott területek, valamint a külső szárazföldi határral rendelkező 
régiók támogatásának jelentőségére és a szigetek, illetve a hegyi területek különleges 
helyzetére;

;

Or. hu

Módosítás, előterjesztette: Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García 
Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Módosítás: 21
(4a) bekezdés (új)

(4a) hangsúlyozza annak szükségességét, hogy segítséget nyújtsanak a strukturális 
hátrányoktól szenvedő területeknek, mint pl. a népesség csökkenés/elnéptelenedés, 
az elöregedő népesség, illetve a nehéz megközelíthetőség; hangsúlyozza, hogy az 
ilyen jellegű strukturális nehézségek által sújtott területek igényeire a megerősített 
együttműködés és az eseti intézkedések megfelelő megoldást adhatnak;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Módosítás: 22
(5) bekezdés

(5) üdvözli az URBAN és az Equal programok előtérbe kerülését, ami megnövekedett 
támogatást eredményez a városi területek számára és növeli a kisebb és a nagyobb 
városi és vidéki hatóságok közötti regionális együttműködés lehetőségét; 

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Francisca Pleguezuelos Aguilar

Módosítás: 23
(5a) bekezdés

(5a) aggodalmát fejezi ki azon javaslat miatt, hogy a Natura 2000-et kizárólagosan a 
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Strukturális Alapokból és a Vidékfejlesztési Alapból támogassák, mivel ez azzal jár, 
hogy a természetvédelmi tevékenységeknek más társadalmi-gazdasági ágazati 
tevékenységekkel kell versenyezniük ugyanazért a támogatásért (nemzeti és 
regionális szinten), továbbá hierarchiát állít fel az Európai Unió biodiverzitással 
kapcsolatos célkitűzései és más ágazatok célkitűzései között, amely kockáztatja az 
ilyen jellegű támogatásokat; ezen okból felhívja a Bizottságot, hogy vagy készítsen 
különálló pénzügyi eszközt a Natura 2000 számára vagy növelje a LIFE+ 
támogatását, belevéve a biodiverzitási alapot is, amely lehetővé teszi a Natura 2000 
célkitűzéseinek megvalósítását;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Sérgio Ribeiro

Módosítás: 24
(6) bekezdés

(6) megjegyzi, hogy a Bizottság azt javasolja, hogy a források felső határa maradjon a 
GNI 1,24%-a (mint ahogy az az Agenda 2000 esetében is volt), azonban úgy véli, 
hogy elemzés szükséges annak megállapítására, hogy az ilyen szint elegendő-e a 25 
tagú Európai Unió kötelezettségeinek további kohéziójához, amennyiben az Unió 
teljesíteni akarja kötelezettségvállalásait és el akarja kerülni az Európával 
kapcsolatban tapasztalható további nyilvános csalódottságot; rámutat, hogy a Delors I 
és a Delors II csomag részeként az értéket a közösség GDP-jének 1,15%-ról 1,27%-
ra növelték (a közösségi GNI 1,24%-a) és a Strukturális Alapok értékét 
megkettőzték;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García 
Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Módosítás: 25
6. pont

6. megjegyzi, hogy a Bizottság most elfogadja, hogy a források felső határa maradjon a 
GNI 1,24%-a és egyetért a Bizottsággal abban, hogy ezen források felhasználásának a 
felső határon belüli javasolt növekedése nélkülözhetetlen, amennyiben az Unió 
teljesíteni akarja kötelezettségvállalásait és el akarja kerülni az Európával 
kapcsolatban tapasztalható további nyilvános csalódottságot;
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Or. es

Módosítás, előterjesztette: Brigitte Douay

Módosítás: 26
(6) bekezdés

(6) megjegyzi, hogy a Bizottság azt javasolja, hogy a források felső határa maradjon a 
GNI 1,24%-a és egyetért a Bizottsággal abban, hogy ezen források felhasználásának a 
felső határon belüli javasolt növekedése nélkülözhetetlen, amennyiben az Unió 
teljesíteni akarja kötelezettségvállalásait és el akarja kerülni az Európával 
kapcsolatban tapasztalható tovább növekvő nyilvános csalódottságot;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Konstantinos Hatzidakis

Módosítás: 27
(6a) bekezdés

(6a) megállapítja, hogy a bővítés történelmi esemény, amelyre mindannyian büszkék 
vagyunk; hangsúlyozza azonban annak szükségességét, hogy a bővítés költségeit a 
régi tagállamok tisztességes és kiegyensúlyozott módon viseljék, elkerülve annak 
veszélyét, hogy a költségeket csak a konvergencia folyamatot még nem teljesítő 
kohéziós országok és az Európai Unió hátrányos területei állják;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García 
Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Módosítás: 28
(6a) bekezdés

(6a) elfogadja a Bizottság a céllal adott technikai magyarázatait, hogy a tíz új 
tagállamnak hozzávetőlegesen a GNI 3,3%-ának megfelelő támogatást javasoljon, 
azonban úgy véli, hogy az ilyen támogatást kötelezettségvállalási előirányzatokban 
megadva 4%-ra kellene növelni, még akkor is ha a támogatás végül nem valósul 
meg;

Or. es
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Módosítás, előterjesztette: Sérgio Ribeiro

Módosítás: 29
(7) bekezdés

(7) tudatában van annak, hogy a pénzeszközöket hatékonyan kell elkölteni, ugyanakkor 
egyértelművé teszi, hogy az EU kohéziós és strukturális politikája az elmúlt években 
egyértelművé tette az elért európai többletértéket és mindig is hozzájárult ahhoz, hogy 
további pénzeszközöket bocsásson a régiók rendelkezésére; ezért úgy véli, hogy a 
Stabilitási Egyezmény elengedhetetlen (különös tekintettel a befektetési kiadásokra) 
figyelembe véve az egyezménynek - a jelenlegi pénzügyi keretrendszer szerint - a 
Strukturális Alapok megfelelő alkalmazására gyakorolt káros hatását;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Pálfi István, Surján László

Módosítás: 30
(7) bekezdés

(7) tudatában van annak, hogy a pénzeszközöket hatékonyan kell elkölteni, ugyanakkor 
egyértelművé teszi, hogy az EU kohéziós és strukturális politikája az elmúlt években 
egyértelművé tette az elért európai többletértéket és mindig is hozzájárult ahhoz, hogy 
további pénzeszközöket bocsásson a régiók rendelkezésére; továbbá tudatában van 
annak is, hogy 2004-ben a 10 új tagállam belépése az Unióba újabb kihívást jelent 
az egész kohéziós politika számára, mely egyúttal egy hosszú kohéziós folyamat 
kezdetét jelenti. Ezért is van kiemelt szerepe a regionális fejlesztésnek és kohéziós 
politikának a 2007-2013-as időszakban, hiszen ez lesz az a periódus, amikor ezek az 
új tagállamok valóban - már nemcsak jogi értelemben - integrálódnak az Unió 
közösségébe. Ezért megjegyzi, hogy a kohéziós politikának a jövőben jobban kell a 
régiókra koncentrálnia, hogy elkerülhető legyen az új tagállamok és a régi 
tagállamok fejletlenebb régiói közötti érdekellentét kialakulása;

Or. hu

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Módosítás: 31
(7a) bekezdés

(7a) a 2007-től kezdődő új pénzügyi időszak látható kezdeti nehézségei, valamint az új 
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tagállamok, különösen leghamarabb 2007-ben az Unióhoz csatlakozó Bulgária és 
Románia elégtelen tapasztalatai miatt úgy látja, hogy feltétlenül szükséges a 
Bizottság a pénzügyi terv hét éves időtartamra történő tervezéséről szóló 
javaslatának támogatása;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Módosítás: 32
(8) bekezdés

(8) üdvözli azt a tényt, hogy mind az IPA , mind az ENPI tartalmazni fog egy külön részt 
a határokon átnyúló együttműködés előmozdítására azzal a céllal, hogy erősödjön a 
fenntartható (törlés) fejlődés, a környezeti védőmechanizmusok szigorú betartása és a 
környezetre vonatkozó jogszabályok kialakítása, valamint a demokrácia 
előmozdítása;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 33
(8) bekezdés

(8) üdvözli azt a tényt, hogy mind az IPA , mind az ENPI tartalmazni fog egy külön részt 
a határokon átnyúló együttműködés előmozdítására azzal a céllal, hogy erősödjön a 
fenntartható gazdasági fejlődés, a környezetvédelmi korlátozások szigorú betartása és 
a demokrácia előmozdítása; valamint üdvözli a határokon átívelő programok minden 
határ menti régióban történő végrehajtását, beleértve a „régi belső határokat” is, 
különösen mivel a jelenlegi INTERREG programok nagyon jó előrelépéseket tettek 
és ennek a fejlődésnek továbbra is folytatódnia kell annak érdekében, hogy 
elkerüljék a vákuum kialakulását;

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Pálfi István, Surján László

Módosítás: 34
(8) bekezdés

(8) üdvözli azt a tényt, hogy mind az IPA1, mind az ENPI2 tartalmazni fog egy külön részt 
a határokon átnyúló együttműködés előmozdítására azzal a céllal, hogy erősödjön a 
fenntartható gazdasági fejlődés, a környezetvédelmi korlátozások szigorú betartása és 
a demokrácia előmozdítása; rámutat arra, hogy az Unió intenzívebb támogatása a 
tagállamok közötti együttműködést eredményezi, amely a társadalmi kohéziót segíti 
elő. Ezért javasolja, hogy mind a belső határokon átívelő, mind az Unió külső 
határain létrejövő határ menti regionális együttműködés esetében az Unió ne csak 
technikai segítségnyújtásához, hanem a programok érdemi részének 
megvalósításához is adjon támogatást;

Or. hu

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Módosítás: 35
(9) bekezdés

(9) törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Carlos José Iturgaiz Angulo

Módosítás: 36
(9) bekezdés

(9) felkéri a Bizottságot, hogy különösen szorosan kísérje figyelemmel a statisztikai hatás 
által sújtott területek fejlődését vagy visszaesését és tegyen részletes éves jelentést a 
Parlamentnek ezen területek helyzetéről;

Or. es

  
1 Előcsatlakozási eszköz.
2 Európai szomszédsági és partnerségi eszköz.
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Módosítás, előterjesztette: Sérgio Ribeiro

Módosítás: 37
(9) bekezdés

(9) felkéri a Bizottságot, hogy szorosan kísérje figyelemmel a statisztikai hatás által 
sújtott területek fejlődését vagy visszaesését és tegyen részletes éves jelentést a 
Parlamentnek ezen területek helyzetéről; úgy véli, hogy az érintett régiók 
alkalmasságát neme szabad befolyásolnia a „virtuális” vagyonnövekedésnek és 
felhívja a Bizottságot, hogy gondoskodjon ennek megfelelő betartásáról;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Sérgio Ribeiro

Módosítás: 38
(9a) bekezdés

(9a) megállapítja, hogy különösen a gazdagabb európai uniós tagországoknak 
valószínűleg jelentős gazdasági előnye származik a bővítésből és hogy a bővítés 
költségei leginkább a kohéziós országokat (különösen Portugáliát és Görögországot) 
fogják érinteni, ezért felhívja a Bizottságot, hogy elemezze a bővítésnek az utóbbi két 
országot érintő hatásait, valamint javasoljon a kibővített Európai Unión belül külön 
nekik készült, gazdaságuk fejlesztésére és modernizációjára irányuló programokat;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Módosítás: 39
(10) bekezdés

(10) utal arra, hogy azok a régiókat, amelyek statisztikai okoknál fogva – azaz például az 
átlag GDP értéke a sokkal szegényebb területekkel rendelkező országokkal való 
bővítés eredményeként csökkent (tekintettel a csökkent átlag GDP-re) látszólag 
gazdagabbakká váltak, valós fejlődési nehézségeik alapján ítéljék meg és 
szükségesnek tartja,, hogy ezekre a régiókra továbbra is vonatkozzanak a 
konvergencia célkitűzések, és hogy azok a régiók is igénylik az EU jelenlegi 
problémáikra választ kereső, megfelelő támogatását és azt meg is kell kapniuk; a 
tisztán statisztikai hatást figyelembe vétele nélkül, ezek a régiók a bővítés 
eredményeként a „bővítés vesztesei” közé tartoznának;
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Or. de

Módosítás, előterjesztette: Gerardo Galeote Quecedo

Módosítás: 40
(10) bekezdés

(10) utal arra, hogy a statisztikai hatás által sújtott területek és tagállamok továbbra is 
igénylik az EU megfelelő támogatását és azt meg is kell kapniuk; nem szabad, hogy 
bármelyik régió, illetve tagállam a „bővítés vesztesének” érezze magát;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Sérgio Ribeiro

Módosítás: 41
(10) bekezdés

(10) utal arra, hogy a statisztikai hatás által sújtott területek továbbra is meg is kell kapniuk 
az EU megfelelő támogatását, amelyet meg is kaptak volna, ha az alkalmassági 
szempontokat egy 15 tagból álló Európai Unióhoz viszonyítanák; mivel nem szabad, 
hogy bármelyik régió a „bővítés vesztesének” érezze magát; 

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Elmar Brok, Albert Deß, Karl-Heinz Florenz, Ingo Friedrich, 
Michael Gahler, Ingeborg Gräßle, Daniel Gaspary, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Dieter-
Lebrecht Koch, Werner Langen, Kurt Joachim Lauk, Klaus-Heiner Lehne, Peter Liese, 
Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Bernd Posselt, Ingo Schmitt, 
Andreas Schwab, Renate Sommer, Thomas Ulmer, Manfred Weber, Anja Weisgerber, 
Joachim Wuermeling

Módosítás: 42
(10a) bekezdés

(10a) üdvözli a kezdeményező kapacitásnak régiókban történő ösztönzésére irányuló 
lehetőséget, különösen az új 2-es prioritás terén, mindez elengedhetetlen eleme a 
lisszaboni célkitűzések elérésének és az Európai Unió további fejlődésének; 

Or. de



AM\552602HU.doc 17/24 PE 353.366v01-00

HU

Módosítás, előterjesztette: Francisca Pleguezuelos Aguilar

Módosítás: 43
(10a) bekezdés

(10a) úgy véli, hogy azok a területek, amelyek nem-statisztikai növekedés alapján vesztik 
el státuszukat ugyanolyan kártérítésre jogosultak, mint azok a területek, amelyek 
hasonló helyzetben vannak a jelenlegi pénzügyi terv hatálybalépésekor;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Módosítás: 44
(10a) bekezdés

(10a) felhívja a Bizottságot, hogy ismerje el a a regionális politika és a versenypolitika 
közötti kölcsönhatást a statisztikai hatás által érintett térségek esetében, illetve hogy 
vonja be elemzésébe a jelenlegi és jövőbeli állami támogatásokra vonatkozó 
szabályok hatását a statisztikai hatás által érintett térségek esetében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Pálfi István, Surján László

Módosítás: 45
(10a) bekezdés

(10a) Javaslatot tesz annak megvizsgálására, hogy az Unió átlagos jövedelméhez képest 
szignifikánsan alacsonyabb jövedelmű régiók esetében a Kohéziós Alapban az n+2 
szabály szigorú bevezetése helyett rugalmasabban egy hosszabb időszakot 
engedélyezzen a szabályozás az időkorlát felső határának megemelésével, azaz n+3 
vagy esetleg n+4 szabály legyen alkalmazható az első három év során. Továbbá 
hangsúlyozza, hogy az n+2-es szabály alkalmazása miatt esetlegesen visszamaradó 
pénzeket mindenképpen és kizárólagosan kohéziós célokra lehessen csak fordítani;

Or. hu
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Módosítás, előterjesztette: Carlos José Iturgaiz Angulo

Módosítás: 46
(11) bekezdés

(11) törölve

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Módosítás: 47
(11) bekezdés

(11) üdvözli a növekedéskiigazítási alap létrehozását, amelynek célja az Unió képessé 
tétele gyors és hatékony intézkedések meghozatalára a tervezett ütemtől elmaradó 
célkitűzések elérésének meggyorsítása érdekében; támogatja a Bizottság azon 
elképzelését, hogy az érintett területek számára – különleges problematikus 
helyzetükben – elsősorban a Közösség európai kötelezettségvállalása által válhat 
láthatóvá az európai többlet érték; (törlés); továbbá ragaszkodik ahhoz, hogy az 
újrafelosztásra vonatkozó döntések tartozzanak az együttdöntési eljárás hatálya alá, 
amennyiben a korábban a Parlament és a Tanács által meghatározott elsődleges 
célokat érintenek, valamint hogy a támogatások alkalmazásánál a részvételre 
vonatkozó szabályokat teljes mértékben és megfelelő időben hajtsák végre;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Sérgio Ribeiro

Módosítás: 48
(11) bekezdés

(11) tudomásul veszi a növekedéskiigazítási alap létrehozását, amelynek célja az Unió 
képessé tétele gyors és hatékony intézkedések meghozatalára a tervezett ütemtől 
elmaradó célkitűzések elérésének meggyorsítása érdekében; úgy véli azonban, hogy 
nem lesz lehetőség az alap költségvetési átcsoportosítással történő támogatására 
(különösen nem a Strukturális Alapokból), mivel ez veszélyes precedenst teremtene; 
amennyiben megtörténne felkéri a Bizottságot, hogy amikor a források újrafelosztását 
javasolja, legyen különös figyelemmel a statisztikai hatás által sújtott területekre, 
továbbá ragaszkodik ahhoz, hogy az újrafelosztásra vonatkozó minden döntésről
konzultáljanak vele, amennyiben a korábban a Parlament és a Tanács által 
meghatározott elsődleges célokat érintenek;
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Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Carlos José Iturgaiz Angulo

Módosítás: 49
(11a) bekezdés

(11a) elismeri bizonyos rugalmassági mechanizmusok szükségességét, azonban ezeknek 
nem lehet semminemű kihatásuk a pénzügyi tervezetben megállapított politikai és 
mennyiségi prioritásokra, valamint lehetővé kell tenniük a váratlan válsághelyzetek 
kezelését és ezért megfelelően specifikusnak kell lenniük; felhívja a Bizottságot, 
hogy valahányszor a források átcsoportosítását javasolja gondoskodjon arról, hogy 
azok a tagállamok gazdasági politikáit ne befolyásolják;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Módosítás: 50
(12) bekezdés

(12) megjegyzi, hogy a jövőben a strukturális alapok pénzügyi irányítása arányosabb és 
decentralizáltabb lesz, így a megfelelő pénzügyi irányítás iránti felelősség nagyobb 
része a tagállamokra és a régiókra hárul. Támogatja a Bizottságot az eljárások 
ésszerűsítésére, az igazgatási költségek csökkentésére – természetesen azonban nem a 
decentralizáció révén - és a döntéshozatal felgyorsítására irányuló erőfeszítései során. 
Kéri azonban a Bizottságtól, hogy megfelelő eszközökkel mint például a 
hatékonysági tartalék gondoskodjon az európai eszközök a közösségi irányelveknek 
megfelelően történő felhasználásáról, valamint hogy az átláthatóság biztosítása 
érdekében tájékoztassa a Parlamentet a nemzeti vagy regionális pénzügyi ellenőrzési 
eljárásokban feltárt valamennyi elégtelenségről, valamint a helyzet orvoslására tett 
intézkedéseiről;

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 51
(12) bekezdés

(12) megjegyzi, hogy a jövőben a strukturális alapok pénzügyi irányítása arányosabb és 
decentralizáltabb lesz, így a megfelelő pénzügyi irányítás iránti pénzügyi felelősség 
nagyobb része a tagállamokra, (törlés) a régiókra, és a városokra hárul.

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Módosítás: 52
(12a) bekezdés

(12a) felszólítja a Bizottságot, hogy csak abban az esetben hagyja jóvá az európai 
támogatások alkalmazását, ha rendelkezésre áll a tervek 2003. július 3-i, a nemek 
közötti esélyegyenlőséget figyelembe vevő költségvetésről szóló állásfoglalással 
összhangban lévő ellenőrzése és előkészítése;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Módosítás: 53
(12b) bekezdés

(12b) rámutat, hogy a régiónak politika szempontjából a pénzügyi tervezés többéves jellege 
és azzal együtt a tervezési biztonság elengedhetetlen a régiók számára és ezért a 
pénzügyi tervezés eszközét nem szabad egyetlen európai intézménynek sem 
könnyelműen kétségbe vonni; figyelmezteti a Tanácsot, hogy intenzíven dolgozzon 
együtt a Parlamenttel a kibővített Unió és annak integrációját szolgáló pénzügyi 
tervről szóló döntés kidolgozásában;

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 54
(13) bekezdés

(13) törölve

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 55
(13) bekezdés

(13) törölve

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Vladimír Železný

Módosítás: 56
(13) bekezdés

(13) támogatja a Bizottságot egyedi fellépések megtételére a felülvizsgált Európai Szociális 
Alappal összefüggésben, a bevándorlók társadalmi beilleszkedésének erősítésére és a 
munkaerőpiacra való bejutásuk javítására, ezáltal lehetővé téve a harmadik országok 
különböző kulturális, vallási, nyelvi és etnikai háttérrel rendelkező állampolgárainak 
részvételét az európai társadalom valamennyi szférájában; feltéve ha e bevándorlók 
tiszteletben tartják és megbecsülik a fogadó ország nyelvét, a kultúráját és a 
hagyományait, valamint különösen a jogállamiságot, továbbá azzal a feltétellel, 
hogy az ilyen különleges intézkedések nem veszélyeztetik a fogadó állam 
polgárainak jogait és munkavállalási lehetőségeit;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García 
Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Módosítás: 57
(13a) bekezdés

(13a) felhívja a Bizottságot, hogy határozza meg a korábban benyújtott jelentkezések 
számát, valamint felhívja a kibővített Unió 2007 és 2013 közötti politikai kihívásai és 
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költségvetési eszközeiért felelő ideiglenes bizottságot, hogy vegye figyelembe a végső 
jelentésében a bővítést;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Módosítás: 58
(13a) bekezdés

(13a) felhívja a tagállamokat, hogy tegyék világossá, hogyan fogják biztosítani a 
fenntartható fejlődés eléréséhez szükséges pénzügyi támogatást, amint arról a 
göteborgi csúcstalálkozón is megállapodtak, különösen tekintettel a Natura 2000 
hálózat irányítására, a vízügyi keretirányelv végrehajtásához szükséges forrásokra, 
valamint a kiotói célkitűzések eléréséhez való hozzájárulásra;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sérgio Ribeiro

Módosítás: 59
(14) bekezdés

(14) felhívja a Bizottságot olyan intézkedések meghozatalára, amelyek biztosítják, hogy a 
kohéziós és strukturális politika ne szenvedjen további (törlés) hátrányokat egyéb 
politikák ellenében, továbbá elutasítja azt a felvetést, hogy a Strukturális Alapokat a 
költségvetési szigorra válaszként alkalmazandó változóként kezeljék;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Gerardo Galeote Quecedo

Módosítás: 60
(14) bekezdés

(14) sürgeti a Bizottságot, hogy gondoskodjon arról, hogy semmilyen elfogadott 
intézkedésnek ne legyen az az eredménye, hogy a kohéziós politika más politikával 
szemben hátrányba kerül, valamint legyen tudatában annak, hogy ugyan a kohéziós 
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költségeket a fenntartható fejlődés érdekében kell felhasználni, a versenyképesség 
nem helyettesítheti a tagállamokban a konvergenciát;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Módosítás: 61
(14) bekezdés

(14) felhívja a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket annak biztosítására, hogy a kohéziós és 
strukturális politikát ne csökkentsék más politikákkal szemben és elítéli azon 
tagállamokat, amelyek az európai eszméket a befolyó és kimenő pénzekről szóló 
terméketlen vitára kívánják redukálni, miközben olyan álláspontokat helyeznek 
előtérbe, amely más tagállamokat és a közöttük lévő területeket hátrányos helyzetbe 
hozzák;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sérgio Ribeiro

Módosítás: 62
(15) bekezdés

(15) felhívja a Bizottságot, hogy gondoskodjon az ütemterv betartásáról és arról, hogy a 
kohéziós és strukturális politika új programjai 2007-ben idejében elkezdődhessenek; 
támogatja a Bizottság azon javaslatát, hogy a következő pénzügyi terv a 2007-2013 
közötti hét éves időtartamot fedje le.

Or. pt


