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Konstantinos Hatzidakis
az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra 

vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat
(COM(2004)0492 – 2004/0163(AVC))

Állásfoglalási indítvány
___________________________________________________________________________

Módosító: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Módosítás: 1
1a. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel a 79/409/EGK, 92/43/EGK, 2000/60/EK, 2001/42/EK, 85/337/EGK 
(97/11/EK) és a 90/313/EGK irányelvre, a 2002/358/EK tanácsi határozatra és a 
Bizottság közleményére – a Közösség, a tagállamok és a regionális és helyi 
hatóságok közötti célalapú, háromoldalú szerződésekre és megállapodásokra 
vonatkozó keret (COM(2002)0709),

Er. de

Módosító: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Módosítás: 2
1b. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetésről szóló 13. cikkére,
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Er. de

Módosító: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Módosítás: 3
1c. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel a társadalmi nemekkel kapcsolatos költségvetés-tervezésről szóló 
jelentésre − állami költségvetések kidolgozása a társadalmi nemek szempontjából
(2002/2198(INI)),

Er. de

Módosító: Pedro Guerreiro

Módosítás: 4
-1. bekezdés (új)

-1. Úgy véli, hogy az európai regionális politika elengedhetetlen eszköz a társadalmi és 
gazdasági kohézió támogatásához, amely egyrészt lehetővé teszi az Unió számára, 
hogy intézkedéseket tegyen a regionális egyenlőtlenségek csökkentésére, a tényleges 
konvergencia elősegítésére, illetve a növekedés és a foglalkoztatás serkentésére, 
másrészt eszközül szolgál a belső piac költségeinek újraelosztásához és 
ellentételezéséhez a kevésbé fejlett régiókban; egy erős, jól finanszírozott európai 
regionális politika megléte elengedhetetlen feltétele annak, hogy az Unió képes 
legyen sikeresen végrehajtani bővítéseket, illetve társadalmi, gazdasági és földrajzi 
kohéziót tudjon teremteni a bővített Unióban;

Er. en

Módosító: Pedro Guerreiro

Módosítás: 5
1. bekezdés 

1. Úgy véli, hogy a rendelettervezet teljes egészében megfelel az Európai Parlament 
2004. április 22-i állásfoglalásának, de úgy véli, hogy a kohéziós politika tekintetében 
javasolt pénzügyi források elégtelenek ahhoz, hogy kielégítsék a bővített Unió 
kohéziós szükségleteit, megoldják a magas munkanélküliség, a szegénység és a 
jövedelmi egyenlőtlenségek problémáját; felhívja (törlés) a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy − különös tekintettel a Tanácsban folytatott vitára − vegye figyelembe a 
következő különleges ajánlásokat;
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Er. en

Módosító: Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez és Francisca Pleguezuelos Aguilar

Módosítás: 6
1a. bekezdés (új)

1a. Arra kér, hogy az új időszakban a gazdasági és társadalmi kohézióra történő 
utaláskor hivatkozzanak a területi kohézió fogalmára is, továbbá szenteljenek 
különleges figyelmet ezen új fogalom kidolgozásának;

Er. es

Módosító: Bastiaan Belder

Módosítás: 7
2. bekezdés 

2. Támogatja a bizottsági javaslat minden olyan módosítását, amely javítja a regionális 
politika hatásosságát és hatékonyságát a Közösségben, vagy pozitív hatással van a 
regionális fejlődésre;

Er. nl

Módosító: Konstantinos Hatzidakis

Módosítás: 8
2a. bekezdés (új)

2a. Felhív, hogy az újonnan bevont régiók támogathatóságának kiterjesztését 
alkalmazzák a „konvergencia” célkitűzéshez tartozó cselekvésekre is, az e régióknak 
szánt közösségi támogatások megfelelő növelése nélkül (6. cikk, (2) bekezdés);

Er. el

Módosító: Bernadette Bourzai, Brigitte Douay

Módosítás: 9
2a. bekezdés (új)

2a. Felhív arra, hogy tegyék lehetővé a régiók közötti együttműködést az „európai 
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területi együttműködés” célkitűzés értelmében, mivel, ha − a tervezettek szerint −
erről kizárólag a „konvergencia” és a „regionális együttműködés és foglalkoztatás” 
célkitűzés szerinti programok közös irányítása határoz, az e célkitűzések értelmében 
nem támogatható régiók nem lesznek képesek régiók közötti együttműködést 
folytatni; ezenkívül felhív arra, hogy a régiók közötti együttműködést ne korlátozzák 
a városi területekre, hanem tegyék lehetővé vidéki területeken, a halászattól függő, 
vagy természeti hátrányokkal küzdő területeken is, valamint a legkülső régiókban;

Er. fr

Módosító: Josu Ortuondo Larrea

Módosítás: 10
2a. bekezdés (új)

2a. Arra kér, hogy fokozatos kizárásuk megkönnyítése érdekében, a Kohéziós Alap 
korábbi kedvezményezett tagállamai − amelyek vásárlőerő-paritásban mért és a 
[dátum]-én/án a Közösség rendelkezésére álló utolsó három év adatai alapján 
számított, egy főre jutó GDP-je (kizárólag az új tagállamok csatlakozása által 
eredményezett statisztikai hatás eredményeként, nem pedig abból kifolyólag, hogy 
növelték a jólétet abszolút értelemben) meghaladta a közösségi átlag 90 %-át −
jogosultak legyenek átmeneti támogatásra a Kohéziós Alapból, amelyet csökkenő 
éves összegekben fizetnek ki a támogatás megszűnéséig, az azt követő programozási 
időszakban, amelyben meghaladták az éves jövedelem fent említett 90 %-át;

Er. es

Módosító: Ewa Hedkvist Petersen

Módosítás: 11
2a. bekezdés (új)

2a. Kiegyensúlyozott és méltányos pénzügyi megoldás kidolgozására hív fel, amelynek 
célja a különböző régiók fejlődési szintjei közötti egyenlőtlenségek és a 
legkedvezőtlenebb helyzetű régiók elmaradottságának csökkentése, különös 
figyelmet fordítva az ipari átmenet által érintett, illetve azon területekre, amelyek 
súlyos és állandó természeti vagy demográfiai hátránnyal küzdenek, mint például a 
rendkívül alacsony népsűrűségű régiók, szigetek, határ menti és hegyvidéki régiók 
(1. cím);

Er. en
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Módosító: Riitta Myller

Módosítás: 12
2a. bekezdés (új)

2a. Kiegyensúlyozott és méltányos pénzügyi megoldás kidolgozására hív fel, amelynek 
célja a különböző régiók fejlődési szintjei közötti egyenlőtlenségek és a 
legkedvezőtlenebb helyzetű régiók elmaradottságának csökkentése, különös 
figyelmet fordítva az ipari átmenet által érintett, illetve azon területekre, amelyek 
súlyos és állandó természeti vagy demográfiai hátránnyal küzdenek, mint például a 
rendkívül alacsony népsűrűségű régiók, szigetek, határ menti és hegyvidéki régiók;

Er. en

Módosító: Catherine Stihler, Eluned Morgan

Módosítás: 13
2a. bekezdés (új)

2a. A támogatási időszak kezdetén, a konvergencia célkitűzés által támogatott, 
„klasszikus” területek számára biztosított források 85 %-ának megfelelő támogatási 
szintet kér, amelyet a támogatási időszak végére a pénzügyi szint 60 %-ára kell 
csökkenteni;

Er. en

Módosító: Alain Hutchinson

Módosítás: 15
2a. bekezdés (új)

2a. Átformálja a lisszaboni és a göteborgi stratégiákban foglalt három dimenzió iránti 
elkötelezettségét, és ezért azt ajánlja, hogy a „regionális versenyképesség, 
foglalkoztatás és társadalmi integráció” célkitűzés szerinti második célkitűzést 
öntsék új formába, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak az általános érdekű 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítására, a hátrányos helyzetű emberek 
társadalmi integrációjának növelésére és a diszkrimináció elleni küzdelemre (3. 
cikk);

Er. fr
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Módosító: Pedro Guerreiro

Módosítás: 16
2a. bekezdés (új)

2a. Aggodalmát fejezi ki, hogy a bizottsági javaslatban túlzott hangsúly fektetnek a 
versenyképességre, az alkalmazkodóképességre és a vállalkozásra a kohézió és a 
konvergencia kárára; figyelmeztet, hogy bár a kohéziós kiadásokat a fenntartható 
fejlődés megvalósításához kell felhasználni, a versenyképesség nem helyettesítheti a 
konvergenciát a lemaradó tagállamokban és régiókban (3. cikk);

Er. en

Módosító: Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber

Módosítás: 17
2a. bekezdés (új)

2a. Felhív arra, hogy a versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzésre komoly 
hangsúlyt kell fektetni a Strukturális Alapokon belül, és szorosan össze kell 
hangolni a kutatások támogatását célzó programokkal (3. cikk (2) bekezdés b) pont);

Er. de

Módosító: Alfonso Andria

Módosítás: 18
2a. bekezdés (új)

2a. A területi együttműködés célkitűzés tekintetében felhív az Unió által támogatott 
régiók közötti együttműködés fokozására, nem csupán azért, mert ez elismerten 
felgyorsítja a területi fejlődést az elmaradott régiókban, a hálózatba szervezést és a 
technikai segítségnyújtást, de azért is, mert segíti az Unió elismertségének növelését, 
és ezáltal arra ösztönzi a polgárokat, hogy intenzívebben vegyenek részt az európai 
integrációban (3. cikk (2) bekezdés c) pont);

Er. it
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Módosító: Rolf Berend, Manfred Weber, Maria Berger, Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 19
2a. bekezdés (új)

2a. Az Alapok átfogó támogatási célkitűzései összefüggésében üdvözli, hogy különös 
figyelmet fordítanak a fejlődés problémáit súlyosbító földrajzi vagy természeti 
hátrányokkal küzdő területekre, de az európai alkotmányt létrehozó szerződés 
III-220. cikkére tekintettel felhív arra, hogy azon régiókra is történjen hivatkozás, 
amelyek 2004. április 30-ig a Közösség külső határait alkották, és amelyek helyzete 
már megváltozott (3. cikk (3) bekezdés);

Er. de

Módosító: Alfonso Andria és Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 20
2b. bekezdés (új)

2b. Felhív a városi dimenzióra történő hivatkozás megtartására, és úgy véli, nagyobb 
figyelmet kell fordítani az Unió kis- és közepes méretű városaira azzal a céllal, hogy 
támogassák fejlődésüket és a környező vidéki területek fejlődését (3. cikk (3) 
bekezdés);

Er. it

Módosító: Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger

Módosítás: 21
2b. bekezdés (új)

2b. Az Alapok átfogó támogatási célkitűzései összefüggésében üdvözli, hogy különös 
figyelmet fordítanak a fejlődés problémáit súlyosbító földrajzi vagy természeti 
hátrányokkal küzdő területekre, de az európai alkotmányt létrehozó szerződés 
III-220. cikkére tekintettel felhív arra, hogy egyes határ menti régiókra is történjen 
hivatkozás (3. cikk (3) bekezdés);

Er. de
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Módosító: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Módosítás: 22
2b. bekezdés (új)

2b. Erőfeszítésekre hív fel mind a vidéki, mind a városi területeken, hogy − különösen a 
foglalkoztatás vonatkozásában − használják fel az elért eredményeket a kulturális 
fejlődés támogatásával, a fizikai és a kulturális környezet minőségének javításával, 
illetve az emberek életkörülményeinek minőségi és kulturális szempontból történő 
javításával, továbbá az idegenforgalom fejlesztésével, és felhív arra, hogy továbbra is 
vegyék figyelembe e tényezőknek a jelentőségét a régiók vonzerejének növelésében 
(3. cikk (3) bekezdés);

Er. de

Módosító: Sérgio Marques és Fernando Fernández Martín

Módosítás: 23
2b. bekezdés (új)

2b. Felhív az EK-Szerződés 299. cikke (2) bekezdésében megállapított követelmény teljes 
körű gyakorlati megvalósítására, amely értelmében a legkülső régiókat különleges 
esetként kell kezelni a Strukturális Alapokhoz való hozzáférés tekintetében, beleértve 
azokat a régiókat is, amelyek GDP-je már meghaladta vagy meghaladja a közösségi 
átlag 75 %-át;

Er. pt

Módosító: Emanuel Jardim Fernandes, Jean-Claude Fruteau, Manuel Medina Ortega és Paulo 
Casaca

Módosítás: 24
2c. bekezdés (új)

2c. Az EK-Szerződés 299. cikke (2) bekezdése értelmében felhív arra, hogy a legkülső 
régiókat jogosultnak ítéljék a Strukturális Alapok szerinti támogatásra, a 
konvergencia célkitűzéssel kapcsolatban, figyelembe véve a strukturális, gazdasági 
és a társadalmi helyzetüket (5. cikk);

Er. pt
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Módosító: Jan Christian Ehler, Jürgen Schröder

Módosítás: 25
2c. bekezdés (új)

2c. A Strukturális Alapokból történő támogatásra való jogosultság felmérése 
tekintetében felhív arra, hogy tegyék lehetővé, hogy a brandenburgi régiókat a 
területi egységek statisztikai célból történő osztályozásának I. szintje alapján 
értékeljék (DE 4; az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 1059/2003/EK 
rendelete) (5. cikk);

Er. de

Módosító: Sérgio Marques és Fernando Fernández Martín

Módosítás: 26
2c. bekezdés (új)

2c. Az EK-Szerződés 299. cikke (2) bekezdése értelmében felhív arra, hogy valamennyi 
legkülső régiót automatikusan támogathatónak tekintsék a konvergencia célkitűzés 
értelmében, tekintet nélkül a GDP-szintjükre (5. cikk (1) bekezdés);

Er. pt

Módosító: Jillian Evans

Módosítás: 27
2c. bekezdés (új)

2c. Felhív arra, hogy a következő adatokat rögzítsék a konvergencia célkitűzés szerinti 
támogathatóság tekintetében: a NUTS II. szintű régiók, amelyek vásárlóerő-
paritásban mért és a 2000−2002-es közösségi adatok alapján számított egy főre jutó 
GDP-je nem éri el a közösségi átlag 75 %-át (5. cikk (1) bekezdés);

Er. en

Módosító: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Módosítás: 28
2c. bekezdés (új)

2c. Felhív arra, hogy a következő adatokat rögzítsék a konvergencia célkitűzés szerinti 
kivonásra vonatkozó támogathatóság tekintetében: a NUTS II. szintű régiók, 
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amelyek vásárlóerő-paritásban mért és a 2000−2002-es közösségi adatok alapján 
számított egy főre jutó GDP-je a közösségi átlag 75 és 85 %-a között van (5. cikk (1)
bekezdés);

Er. en

Módosító: Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Eugenijus Gentvilas, 
Marian Harkin, Paavo Väyrynen

Módosítás: 29
2c. bekezdés (új)

2c. Hangsúlyozza annak sürgős szükségét, hogy forrásokat összpontosítsanak a bővített 
Unió legkevésbé fejlett régióira, figyelembe véve a súlyos és állandó hátrányokkal 
küzdő régiók szükségleteit a közösségi vívmányok alapján; egyedi intézkedésekre és 
további támogatásra hív fel a legkülső régióknak a Szerződés 299. cikke (2) 
bekezdésében említett tényezőkből eredő hátrányainak ellensúlyozására azzal a 
céllal, hogy előmozdítsák integrációjukat a belső piacba és ellentételezzék 
korlátaikat; megfelelő támogatásra hív fel az ERFA-ból, hogy integrálni tudják az 
Unió legészakibb területeit a belső piacba és ellentételezzék a távoli fekvésükből, 
zord éghajlatukból és a rendkívül alacsony népsűrűségből adódó állandó 
hátrányaikat, Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási szerződése 6. 
jegyzőkönyvének 2. cikkével összhangban (5. cikk (12) bekezdés);

Er. en

Módosító: Pedro Guerreiro

Módosítás: 30
2c. bekezdés (új)

2c. Úgy véli, hogy az ún. „statisztikai hatás” által érintett régiók támogathatóságát nem 
befolyásolhatja, hogy a bővített Európai Unióban egy főre jutó EU GDP csökkenése 
miatt e régiókban „látszólag” növekedett a jólét; felhívja a figyelmet arra, hogy a 
„statisztikai hatás” által érintett régióknak továbbra is ugyanazt az uniós támogatást 
kell biztosítani, amelyet akkor kaptak, amikor a támogathatóság viszonyítási alapja 
a 15 tagállamból álló Unió volt, mivel egyetlen régió sem érezheti úgy, hogy 
szegényebb lett a bővítés miatt; úgy véli, hogy a pénzügyi forrásokat ennek 
megfelelően növelni kell (körülbelül 6 milliárd EUR a 2007−2013-ig tartó 
időszakra) (5., 15. és 16. cikk);

Er. en
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Módosító: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Módosítás: 31
2c. bekezdés (új)

2c. Felhívja a figyelmet arra, hogy mivel a nemzeti állami támogatások a gazdasági és 
társadalmi kohézió fontos pénzügyi eszközei (1. preambulumbekezdés), ezért ezeket 
be kell építeni a nemzeti referenciakeretbe és jóvá kell hagyni a többéves nemzeti 
program részeként; felhív arra, hogy építsék be a Strukturális Alapokkal 
kapcsolatos támogatásokra vonatkozó alapvető szabályokat az „általános 
rendelkezésekbe”;

Er. de

Módosító: Pedro Guerreiro

Módosítás: 32
2c. bekezdés (új)

2c. Úgy véli, hogy követve az Európai Tanács március 22-23-i tavaszi ülésének a 
Stabilitási és Növekedési Paktum módosítására vonatkozó következtetéseit, amelyben 
megállapítják, hogy „a túlzott hiány esetén követendő eljárás célja nem a büntetés, 
hanem a támogatás”, a Kohéziós Alaphoz történő hozzáférésre vonatkozó 
feltételeket meg kell szüntetni, így a kohéziós országok könnyebben boldogulnak a 
komoly beruházási igénnyel, különösen az infrastruktúra terén, a tényleges 
konvergencia biztosítása céljából (5. cikk (3) bekezdés);

Er. en

Módosító: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Módosítás: 33
2d. bekezdés (új)

2d. Úgy véli, különös figyelmet kell fordítani arra a tényre, hogy valamennyi uniós 
politikának támogatnia kell a gazdasági és társadalmi kohézió célkitűzését, illetve 
arra, hogy a nemzetközi kereskedelmi politika szintén elkötelezett e célkitűzés mellett 
és nem szabad kivételként kezelni; felhív arra, hogy úgy tervezzék meg a 
kereskedelmi politikát, hogy az ne váltson ki sokkhatást a régiókban, és különösen 
arra hívja fel a figyelmet, hogy a vállalatok vagy termelési egységek áthelyezése 
komoly veszélyt jelent a regionális fejlődésre (48. preambulumbekezdés);

Er. de



PE 355.799v01-00

Külső fordítás 12 AM\562138HU.doc

HU

Módosító: Catherine Stihler

Módosítás: 34
3. bekezdés 

3. Ellenzi a határokon átnyúló együttműködési programok keretében támogatható 
tengeri régiók meghatározásához kapcsolódó, tetszőlegesen megállapított 150 km-es 
korlátozás kivetését, továbbá különleges intézkedések megtételére hív fel annak 
biztosítására, hogy az Európai Unió határainál elhelyezkedő régiók számára 
biztosítsák az e programokban való részvételt;

Er. en

Módosító: Arlene McCarthy

Módosítás: 35
3. bekezdés 

3. Elutasítja, hogy 150 km-es korlátot kell megállapítani a határokon átnyúló 
együttműködési programok keretében támogatható tengeri határ meghatározásához, 
mivel ezt a sziget-tagállamok elleni szükségtelen diszkriminációnak véli;

Er. en

Módosító: Ewa Hedkvist Petersen

Módosítás: 36
3. bekezdés

3. Nagyfokú rugalmasságra hív fel a határokon átnyúló együttműködés a tengeri 
határoknál történő megvalósításakor; a vonatkozó tényezők a következők: 
működőképesség, kereskedelmi rend, korábbi együttműködés és közös problémák;

Er. en
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Módosító: Eluned Morgan

Módosítás: 37
3. bekezdés

3. Felhív arra, a Közösség NUTS III. szintű régióinak tengeri határai közötti legnagyobb 
megengedhető távolság 150 kilométer maradjon, mivel az ezen kívül fekvő területek 
igényelhetik az európai területi együttműködésről szóló általános rendelet 7. 
cikkének (2) és (3) bekezdésében említett alternatív finanszírozási forrásokat; 
ezenkívül rugalmasságra hív fel ott, ahol bizonyított történelmi, kulturális vagy 
gyakorlati − például kereskedelmi, idegenforgalmi és közlekedési − kapcsolatok 
állnak fenn; felhív továbbá, hogy a rendeletben hivatkozni kell annak 
szükségességére, hogy figyelembe vegyék a peremterületek közötti kapcsolat 
biztosításának fontosságát (7. cikk); felhív az általános rendelet 36. cikke (4) 
bekezdése a) pontjának elhagyására annak biztosítása céljából, hogy a régiók közötti 
minden együttműködést külön-külön tartalmazzon az új területi együttműködési 
célkitűzés, a folyamatban lévő INTERREG IIIc. programhoz hasonlóan, hogy 
valamennyi régió között megoszthassák a tudást és a tapasztalatot;

Er. en

Módosító: Rolf Berend, Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 38
3. bekezdés

3. Felhív arra, hogy a Közösség NUTS III. szintű régióinak tengeri határai közötti 
legnagyobb megengedhető távolságot megközelítőleg 150 kilométerre terjesszék ki, 
hogy ily módon e régiók támogathatóvá váljanak a határokon átnyúló együttműködés 
keretében; felhív továbbá, hogy a rendeletben hivatkozni kell annak szükségességére, 
hogy figyelembe vegyék a peremterületek közötti kapcsolat biztosításának fontosságát 
(7. cikk), és felhív arra, hogy a régiók közötti együttműködést az új, „területi 
együttműködés” célkitűzés független elemeként vezessék be, amely 
összehasonlítható a folyamatban lévő INTERREG IIIC. programmal;

Er. de

Módosító: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Módosítás: 39
3. bekezdés

3. Felhív arra, hogy a Közösség NUTS III. szintű régióinak tengeri határai közötti 
legnagyobb megengedhető távolságot 200 kilométerre terjesszék ki, hogy ily módon e 
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régiók támogathatóvá váljanak a határokon átnyúló együttműködés keretében, 
felölelve minden belső és külső határt; felhív továbbá, hogy a rendeletben hivatkozni 
kell annak szükségességére, hogy figyelembe vegyék a peremterületek közötti 
kapcsolat biztosításának fontosságát (7. cikk); a régiók közötti együttműködést 
alkalmasnak ítéli arra, hogy a „területi együttműködés” célkitűzés független 
elemévé váljon, ezáltal felhasználva az INTERREG IIIC. program sikereit, és 
folytatva annak tartalmát;

Er. de

Módosító: Bastiaan Belder

Módosítás: 40
3. bekezdés

3. Felhív arra, hogy a Közösség NUTS III. szintű régióinak tengeri határai közötti 
legnagyobb megengedhető távolságot (törlés)− amely a jelenlegi előírások szerint 
legfeljebb 150 km − rugalmasan kezeljék, hogy lehetővé váljon a határokon átnyúló 
érdemi együttműködés azon régiók között, amelyek között a távolság meghaladja a 
150 kilométert;

Er. nl

Módosító: Yiannakis Matsis

Módosítás: 41
3. bekezdés

3. Felhív arra, hogy a Közösség NUTS III. szintű régióinak tengeri határai közötti 
legnagyobb megengedhető távolságot 200 kilométerre terjesszék ki, hogy ily módon e 
régiók támogathatóvá váljanak a határokon átnyúló együttműködés keretében; a 200 
kilométeres határon túl elhelyezkedő régiók, például Ciprus, Skócia és/vagy egyéb 
távoli területek bevonhatók ebbe a kategóriába, az egyenlő bánásmód elve alapján;
felhív továbbá, hogy a rendeletben hivatkozni kell annak szükségességére, hogy 
figyelembe vegyék a peremterületek közötti kapcsolat biztosításának fontosságát (7. 
cikk);

Er. el
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Módosító: Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Eugenijus Gentvilas, Marian Harkin, Paavo 
Väyrynen

Módosítás: 42
3. bekezdés

3. Felhív arra, hogy − a határokon átnyúló együttműködés keretében történő 
támogatásra való jogosultság céljából − vegyék számításba a NUTS III. szintű 
régiók tengeri határait is, amennyiben ezek a határok közvetlen szomszédságot 
testesítenek meg azon tagállamok között, ahol a régiók találhatók, és egyéb 
esetekben a legnagyobb megengedhető távolságot 200 kilométerre terjesszék ki 
(törlés); felhív továbbá, hogy a rendeletben hivatkozni kell annak szükségességére, 
hogy figyelembe vegyék a peremterületek közötti kapcsolat biztosításának fontosságát 
(7. cikk);

Er. en

Módosító: Gerardo Galeote Quecedo

Módosítás: 43
3. bekezdés

3. Felhív arra, hogy a Közösség NUTS III. szintű régióinak tengeri határai közötti 
legnagyobb megengedhető távolságot 200 kilométerre terjesszék ki, illetve arra, hogy 
a szigetcsoportokat minden esetben legalább NUTS III. szinten belül foglalják be,
hogy ily módon e régiók támogathatóvá váljanak a határokon átnyúló együttműködés 
keretében; felhív továbbá, hogy a rendeletben hivatkozni kell annak szükségességére, 
hogy figyelembe vegyék a peremterületek közötti kapcsolat biztosításának fontosságát 
(7. cikk);

Er. es

Módosító: Giovanni Claudio Fava

Módosítás: 44
3. bekezdés

3. Felhív arra, hogy a Közösség NUTS III. szintű régióinak tengeri határai közötti 
legnagyobb megengedhető távolságot 200 kilométerre terjesszék ki, hogy ily módon e 
régiók támogathatóvá váljanak a határokon átnyúló együttműködés keretében; úgy 
véli, hogy e távolságra vonatkozó feltételt figyelmen kívül kell hagyni, ha az érintett 
NUTS III. szintű régiók ugyanazon tengerrel határosak (a Földközi-tenger, a Balti-
tenger vagy a Fekete-tenger); felhív továbbá, hogy a rendeletben hivatkozni kell 
annak szükségességére, hogy figyelembe vegyék a peremterületek közötti kapcsolat 
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biztosításának fontosságát (7. cikk);

Er. it

Módosító: Francesco Musotto

Módosítás: 45
3. bekezdés

3. Felhív arra, hogy a Közösség NUTS III. szintű régióinak tengeri határai közötti 
legnagyobb megengedhető távolságot 200 kilométerre terjesszék ki, hogy ily módon e 
régiók támogathatóvá váljanak a határokon átnyúló együttműködés keretében; úgy 
véli, hogy e távolságra vonatkozó feltételt figyelmen kívül kell hagyni, ha az érintett 
NUTS III. szintű régiók ugyanazon tengerrel határosak (a Földközi-tenger, a Balti-
tenger vagy a Fekete-tenger); felhív továbbá, hogy a rendeletben hivatkozni kell 
annak szükségességére, hogy figyelembe vegyék a peremterületek közötti kapcsolat 
biztosításának fontosságát (7. cikk);

Er. it

Módosító: Richard Howitt

Módosítás: 46
3. bekezdés

3. Felhív arra, hogy a Közösség NUTS III. szintű régióinak tengeri határai közötti 
legnagyobb megengedhető távolságot 200 kilométerre terjesszék ki, hogy ily módon e 
régiók támogathatóvá váljanak a határokon átnyúló együttműködés keretében, illetve 
rugalmasságra hív fel ott, ahol bizonyított történelmi, kulturális vagy gyakorlati −
például kereskedelmi, idegenforgalmi és közlekedési − kapcsolatok állnak fenn;
felhív továbbá, hogy a rendeletben hivatkozni kell annak szükségességére, hogy 
figyelembe vegyék a peremterületek közötti kapcsolat biztosításának fontosságát (7. 
cikk (1) bekezdés);

Er. en

Módosító: Tunne Kelam

Módosítás: 47
3. bekezdés

3. Felhív arra, hogy a Közösség NUTS III. szintű régióinak tengeri határai közötti 
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legnagyobb megengedhető távolságot szüntessék meg, hogy ily módon e régiók 
támogathatóvá váljanak a határokon átnyúló együttműködés keretében, amely a balti-
tengeri határ 150 kilométeres sávját foglalja magában; felhív továbbá, hogy a 
rendeletben hivatkozni kell annak szükségességére, hogy figyelembe vegyék a 
peremterületek közötti kapcsolat biztosításának fontosságát (7. cikk);

Er. et

Módosító: Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Módosítás: 48
3. bekezdés

3. Felhív arra, hogy a Közösség NUTS III. szintű régióinak tengeri határai közötti 
legnagyobb megengedhető távolságot 200 kilométerre terjesszék ki, hogy ily módon e 
régiók támogathatóvá váljanak a határokon átnyúló együttműködés keretében; felhív 
továbbá, hogy a rendeletben hivatkozni kell annak szükségességére, hogy figyelembe 
vegyék a legkülső régiók közötti kapcsolat biztosításának fontosságát (7. cikk); felhív 
arra, hogy tegyék lehetővé a határokon átnyúló együttműködés keretében folyatatott 
cselekvéseket a támogatható területekkel határos NUTS II. régiókkal;

Er. fr

Módosító: Margie Sudre

Módosítás: 49
3. bekezdés

3. Felhív arra, hogy a Közösség NUTS III. szintű régióinak tengeri határai közötti 
legnagyobb megengedhető távolságot 200 kilométerre terjesszék ki, hogy ily módon e 
régiók támogathatóvá váljanak a határokon átnyúló együttműködés keretében; felhív 
továbbá, hogy a rendeletben hivatkozni kell annak szükségességére, hogy figyelembe 
vegyék a peremterületek és a legkülső régiók közötti kapcsolat biztosításának 
fontosságát (7. cikk);

Er. fr



PE 355.799v01-00

Külső fordítás 18 AM\562138HU.doc

HU

Módosító: Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Eugenijus Gentvilas, 
Marian Harkin, Paavo Väyrynen

Módosítás: 50
3a. bekezdés (új)

3a. Felhív arra, hogy biztosítsák az összhangot a Strukturális Alapok eljárásaival a 
jelenlegi határokon átnyúló programok az új Európai Szomszédsági Politika (ENPI
és IPA) szerinti programokká történő átalakításkor;

Er. en

Módosító: Elspeth Attwooll

Módosítás: 51
3a. bekezdés (új)

3a. Támogatja a konvergencia célkitűzés által támogatott „klasszikus” területek 
számára biztosított források 85 %-ának megfelelő támogatási szintet a támogatási 
időszak kezdetén, amely a támogatási időszak végére a pénzügyi szint 60 %-ára 
csökken;

Er. en

Módosító: Alfonso Andria

Módosítás: 52
3a. bekezdés (új)

3a. A tagállamokat és a régiókat egyaránt módszertan kidolgozására és alkalmazására 
hívja fel, hogy szisztematikusan azonosítsák a legjobb fejlesztési gyakorlatokat, 
ezeket egységesen bemutassák, felmérjék az alkalmazhatóságukat és megvalósítsák 
ezek cseréjét abból a célból, hogy támogassák azokat a területeket, amelyek 
hasznukra kívánják ezeket fordítani (7. cikk (3) bekezdés);

Er. it

Módosító: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Módosítás: 53
3a. bekezdés (új)

3a. Felhív arra, hogy a „transznacionális együttműködés” kifejezést változtassák 
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„transzregionális együttműködésre”, és felhívja a figyelmet arra, hogy az „integrált 
területi fejlesztés” tekintetében is a résztvevő régiók fejlesztésére kell helyezni a 
hangsúlyt és ezt ennek megfelelően kell kifejezni (7. cikktől);

Er. de

Módosító: Richard Howitt

Módosítás: 54
3a. bekezdés (új)

3a. Felhív arra, hogy a régiók közötti együttműködést ne építsék be a regionális 
programokba, hanem a területi együttműködés célkitűzéshez tartozó terület legyen 
annak biztosítására, hogy az integráció nem zár ki régiókat semmiféle részvételből e 
célkitűzés megvalósításában;

Er. en

Módosító: Sérgio Marques

Módosítás: 55
3a. bekezdés (új)

3a. Felhív arra, hogy az európai területi együttműködés célkitűzés határokon átnyúló 
részét nyissák meg a legkülső régiók előtt, a távolságra vonatkozó feltétel ellenére (7. 
cikk);

Er. pt

Módosító: István Pálfi, László Surján

Módosítás: 56
3a. bekezdés (új)

3a. Felhívja a Bizottságot, hogy konkrét számítások alapján haladéktalanul nyújtson be 
jelentést a Parlamentnek arról, hogy milyen hatással van Bulgária és Románia 
csatlakozása a régiók GDP alapján történő osztályozására;

Er. hu
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Módosító: Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 57
3a. bekezdés (új)

3a. Felhív arra, hogy valamennyi belső határt nyilvánítsanak támogatásra jogosultnak, 
tekintet nélkül a nemzeti prioritásokra, a (harmadik) új „területi együttműködés” 
célkitűzés támogatásának részeként, és ebből a célból felhív arra, hogy valamennyi 
belső határt kötelező elemként nyilvánítsanak jogosultnak a Közösségnek a 
2007−2013-ig tartó időszakra vonatkozó stratégiai kohéziós iránymutatásaiba való 
felvételre (7. cikk);

Er. de

Módosító: Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Módosítás: 58
3b. bekezdés (új)

3b. Úgy véli, hogy a határokon átnyúló együttműködés esetére ki kell térni az általános 
rendelkezésekre vonatkozó javaslatban, és ezért felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy állapítson meg új rendelkezést (7a. cikk) a témára vonatkozóan, felhasználva a 
Bizottság a határokon átnyúló együttműködés európai csoportosításának (EGCC) 
létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatának 
logikáját és tartalmát;

Er. en

Módosító: László Surján, István Pálfi

Módosítás: 59
3b. bekezdés (új)

3b. Úgy véli, hogy a végső pénzügyi megállapodásnak biztosítani kell, hogy 
megfeleljünk korunk politikai kihívásainak, amelyek közül a legfontosabb a 
kohéziós politika reformja; úgy véli, hogy ennek megvalósításához az uniós GNI 
0,41 %-a a megfelelő szint;

Er. hu
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Módosító: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 60
3c. bekezdés (új)

3c. A határokon átnyúló együttműködés céljából, valamennyi NUTS III. szintű régió és 
ezért minden szárazföldi és tengeri határ alkalmas a határokon átnyúló 
együttműködésre és jogosult a támogatásra;

Er. en

Módosító: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 61
3d. bekezdés (új)

3d. Támogatja a területi együttműködés tartalmát és hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy a helyi és regionális hatóságok komolyabb szerepet kapjanak; 
támogatja a régiók közötti együttműködést az információ- és tapasztalatcsere terén, 
illetve abban, hogy lehetővé teszi a projektfejlesztést (elvi alapon vagy projektek 
alapján); ezenkívül hangsúlyozza az új szomszédsági eszköz és a területi 
együttműködésre vonatkozó szabályok közötti összhangot (Alkotmánytervezet, III-
220. cikk);

Er. en

Módosító: Eluned Morgan

Módosítás: 62
4. bekezdés 

4. Elutasítja az eredeti javaslatban tervezett partnerségi elv bármilyen mértékű 
gyengítését, különösen a programok stratégiai tervezése és ellenőrzése tekintetében,
és felhív a megfelelő szervek jegyzékének frissítésére; úgy véli, hogy egy ilyen 
jegyzéknek jelzés értékűnek, de nem kizárólagosnak kell lennie, és tartalmaznia kell 
a helyi és a regionális hatóságokat és egy környezetvédelmi szervet; úgy véli, hogy 
önkéntes és közösségi csoportok mellett, amelyekre hivatkozni kell a félidős értékelés 
során, a Szerződés 13. cikke által érintett reprezentatív szervezetekkel is konzultációt 
kell folytatni;

Er. en
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Módosító: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Módosítás: 63
4. bekezdés

4. Elutasítja az eredeti javaslatban tervezett partnerségi elv bármilyen mértékű 
gyengítését, és felhív arra, hogy a partnerségi viszony lehetséges eszközeként 
hivatkozzanak a Közösség, a tagállamok és a regionális és helyi hatóságok közötti 
célalapú, háromoldalú szerződésekre és megállapodásokra, illetve a megfelelő 
szervek jegyzékének frissítésére, amelynek tartalmaznia kell a környezetvédelemmel 
foglalkozó nem kormányzati szervezeteket és a fogyatékkal élőket képviselő 
szervezeteket, valamint a megkülönböztetés-mentességet támogató nem kormányzati 
szervezeteket, a Szerződés 13. cikkével összhangban; a partnereket mindenről 
tájékoztatni kell, a helyzetüket tartalmaznia kell az értékelési dokumentumoknak, és 
már a kezdeti szakaszban elérhetővé kell tenni számukra a feladataik elvégzéséhez 
szükséges képzéssel kapcsolatos intézkedéseket a technikai segítségnyújtás keretében
(10., 43. és 44. cikk);

Er. en

Módosító: Catherine Stihler

Módosítás: 64
4. bekezdés

4. Elutasítja az eredeti javaslatban tervezett partnerségi elv bármilyen mértékű 
gyengítését, és felhív a megfelelő szervek jegyzékének frissítésére, amelynek 
továbbra is tartalmaznia kell a helyi és regionális hatóságokat, a 
környezetvédelemmel foglalkozó nem kormányzati szervezeteket, a fogyatékkal élő 
embereket képviselő szervezeteket és egyéb önkéntes csoportokat is (10. cikk);

Er. en

Módosító: Gábor Harangozó

Módosítás: 65
4. bekezdés

4. Elutasítja az eredeti javaslatban tervezett partnerségi elv bármilyen mértékű 
gyengítését, és felhív a megfelelő szervek jegyzékének bővítésére, amelynek nem 
csupán a környezetvédelemmel foglalkozó nem kormányzati szervezeteket és a 
fogyatékkal élőket képviselő szervezeteket kell tartalmaznia, hanem a diszkrimináció 
és a társadalmi kirekesztés valamennyi formája ellen küzdő szervezeteket is (10. 
cikk);
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Er. en

Módosító: Alain Hutchinson

Módosítás: 66
4. bekezdés

4. Elutasítja az eredeti javaslatban tervezett partnerségi elv bármilyen mértékű 
gyengítését, és felhív a megfelelő szervek jegyzékének frissítésére, amelynek 
tartalmaznia kell a környezetvédelemmel foglalkozó nem kormányzati szervezeteket, 
városi szolgáltatókat, a társadalmi célként a nemek közötti egyenlőség 
megvalósításáért küzdő nem kormányzati szervezeteket, egyetemeket, szociális alapú 
lakásellátással foglalkozó társaságokat és a fogyatékkal élőket képviselő 
szervezeteket is (10. cikk);

Er. fr

Módosító: Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Eugenijus Gentvilas, 
Marian Harkin, Paavo Väyrynen

Módosítás: 67
4. bekezdés

4. Elutasítja az eredeti javaslatban tervezett partnerségi elv bármilyen mértékű 
gyengítését, és felhív a megfelelő szervek jegyzékének frissítésére, amelynek 
tartalmaznia kell a környezetvédelemmel foglalkozó nem kormányzati szervezeteket, 
(törlés) a fogyatékkal élőket képviselő szervezeteket és a különböző vállalkozási 
formákat képviselő közvetítő szerveket (10. cikk);

Er. fr

Módosító: Bastiaan Belder

Módosítás: 68
4a. bekezdés (új)

4a. Felhívja a tagállamokat, hogy erősítsék meg kapcsolataikat a regionális, helyi és 
városi partnereikkel, hogy a legelőnyösebb módon használják fel azok speciális 
ismereteit a programok előkészítésében és végrehajtásában; ebben az 
összefüggésben továbbá a hatáskörök maximális decentralizálását javasolja a túlzott 
adminisztratív terhek elkerülése érdekében (10. cikk);
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Er. nl

Módosító: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 69
4a. bekezdés (új)

4a. Felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy foglalja bele az együttműködésre 
vonatkozó rendelkezésekbe (10. cikk) a közszféra és a magánszféra közötti 
együttműködéseket (PPP), mely rendelkezéseket az operatív program jogi és 
gazdasági jelentőségének vizsgálatát követően kell alkalmazni, és amelyeknek ki kell 
terjedni PPP-szerződéshez kötött operatív programok előkészítésére, végrehajtására 
és finanszírozására;

Er. en

Módosító: Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, és Francisca Pleguezuelos Aguilar

Módosítás: 70
4a. bekezdés (új)

4a. Felhív arra, hogy a rendelet 50. cikkét egészítsék ki a következő új ca) ponttal: „a 
nagyobb európai mobilitási és logisztikai projektek, például a Galileo-projekt, 
támogatása, és az európai kutatás-fejlesztési kiválóság támogatása a technológiai 
különbségek csökkentése érdekében”;

Er. es

Módosító: Gábor Harangozó

Módosítás: 71
4a. bekezdés (új)

4a. Felkéri a Bizottságot, hogy biztosítson közösségi stratégiai iránymutatásokat az 
együttműködésre vonatkozóan, hogy támogassa a különböző partnerek közötti 
hatékony konzultációt, a valódi részvételt és az egyenjogúságot; ezenkívül felkéri a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy a tagállamok megfelelően jelentsenek a 
partnerségi viszonyok kialakításáról, illetve e kapcsolatok működéséről (10. cikk);

Er. en
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Módosító: István Pálfi, László Surján

Módosítás: 72
4a. bekezdés (új)

4a. Felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy tudatos erőfeszítésekre van szükség annak 
megakadályozására, hogy feszültség alakuljon ki azon régiók között, amelyek a 
bővítést követően részesülhetnek a Kohéziós Alap támogatásaiból, illetve azok 
között, amelyek a statisztikai hatás következményeként hirtelen eleshettek a 
támogatásoktól;

Er. hu

Módosító: Elly de Groen-Kouwenhoven

Módosítás: 73
4a. bekezdés (új)

4a. Elutasítja és áldemokratikusnak véli azt a gyakorlatot, amely értelmében a civil 
társadalom „képviselőit” kormányok nevezik ki; felhív arra, hogy a civil társadalom 
valamennyi képviselőjét, akik tanácsadó testületekben és a nemzeti referenciakeret 
előkészítéséhez és ellenőrzéséhez, valamint az operatív programok előkészítéséhez, 
végrehajtásához, ellenőrzéséhez és értékeléséhez kapcsolódó bizottságokban 
tevékenykednek, jelölések és szavazás útján válasszák meg, a megfelelő ágazatban és 
a megfelelő − nemzeti, regionális vagy helyi − szinten működő CSO-k szervezésében 
(10. cikk);

Er. en

Módosító: Mirosław Mariusz Piotrowski

Módosítás: 74
5. bekezdés 

5. Felhív annak biztosítására, hogy a fogyatékkal élők esetében a megközelíthetőség az 
Alapokból való részesülés alapvető feltétele lesz, ezért ezt az Alapok különböző 
végrehajtási szakaszaiban ellenőrizni kell (14. cikk);

Er. en
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Módosító: Bastiaan Belder

Módosítás: 75
5. bekezdés

5. Felhív a nők és férfiak közötti egyenlőség elvének alkalmazására, hogy biztosítsák a 
nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés-
mentességet, és különösen arra hív fel, hogy a fogyatékkal élők esetében a 
megközelíthetőség az Alapokból való részesülés alapvető feltétele, ezért ezt az Alapok 
különböző végrehajtási szakaszaiban ellenőrizni kell (14. cikk);

Er. nl

Módosító: Catherine Stihler, Eluned Morgan

Módosítás: 76
5a. bekezdés (új)

5a. Felhív arra, hogy a kohéziós politika valamennyi szakaszában szorosan kötődjön a 
fenntartható fejlődés és a környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés 
célkitűzéséhez; ajánlja, hogy a tagállamok mutassák be, hogyan kívánják védeni és 
javítani a környezetet, különösen a Natura 2000 hálózat támogatása által, a víz-
keretirányelv alkalmazása és a kyotoi célok megvalósítása által, amelyek feltételei 
annak, hogy a Bizottság jóváhagyja a nemzeti stratégiai referenciakereteket és a 
Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programokat;

Er. en

Módosító: Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez és Francisca Pleguezuelos  Aguilar

Módosítás: 77
5a. bekezdés (új)

5a. Felhív arra, hogy a rendelet 52. cikke b) pontjának iv. alpontját egészítsék ki a 
következő szöveggel: „és belső határok, amelyek földrajzi hátránya az állandó 
hozzáférési problémából ered, amely a népesség folyamatos csökkenését 
eredményezi”;

Er. es
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Módosító: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Módosítás: 78
5a. bekezdés (új)

5a. Felhívja a Bizottságot, hogy teljes egészében építse be a társadalmi nemekkel 
kapcsolatos költségvetés-tervezésről szóló parlamenti állásfoglalást
(P5_TA(2003)0323), különösen annak 8., 14. és 20. cikkét, a 14. cikkbe;

Er. de

Módosító: Eluned Morgan

Módosítás: 79
5b. bekezdés (új)

5b. Felhív arra, hogy a kohéziós politika alaposan vizsgálja meg, miként lehet 
megvalósítani a lehető legteljesebb részvételt az Unió keretprogramjában és a 
kohéziós alapokban, illetve összhangot teremteni ezek között, és előírja, hogy ennek 
bemutatása a feltétele annak, hogy a Bizottság jóváhagyja a nemzeti stratégiai 
kereteket és a Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programokat;

Er. en

Módosító: Bernard Poignant, Bernadette Bourzai

Módosítás: 80
6. bekezdés 

6. Felhívja az Európai Uniót, hogy mutasson céltudatosságot és fejezzen ki szolidaritást 
azáltal, hogy elosztja a szükséges alapokat, hogy ezzel a bővített Európa megfeleljen 
a gazdasági, társadalmi és területi kohézió által jelentett kihívásnak;

Er. fr

Módosító: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Módosítás: 81
6. bekezdés

6. Felhív arra, hogy határozottan utasítsák el a javasolt pénzügyi keret − beleértve mind a 
globális erőforrásokat, mind az erőforrásoknak a különböző célok (törlés) szerinti 
bontását − kiigazítására tett kísérleteket, kivéve az európai területi együttműködés 
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célkitűzéssel kapcsolatos források bontását, amely esetében, mivel a 19. cikk 
rugalmassági záradéka magában nem elegendő, a következő bontást kell 
alkalmazni: 63,64 % a határokon átnyúló együttműködés finanszírozására, 31,82 % 
a transznacionális együttműködés finanszírozására és 4,54 % az együttműködési 
hálózatok és tapasztalatcsere finanszírozására (15−22. cikk);

Er. en

Módosító: Garrelt Duin

Módosítás: 82
6. bekezdés

6. Felhív arra, hogy határozottan utasítsák el a javasolt pénzügyi keret − beleértve mind a 
globális erőforrásokat, mind az erőforrásoknak a különböző célok és azok részei 
szerinti bontását − kiigazítására tett kísérleteket, és ettől eltekintve úgy véli, hogy a 
Bizottság által a különböző célkitűzések tekintetében forráselosztásként javasolt 
összegek tisztességes érdekegyensúlyt tükröznek (15−22. cikk);

Er. de

Módosító: Bastiaan Belder

Módosítás: 83
6. bekezdés

6. Felhív arra, hogy támogassák a javasolt pénzügyi keret − beleértve mind a globális 
erőforrásokat, mind az erőforrásoknak a különböző célok és azok részei szerinti 
bontását − kiigazítására tett kísérleteket, amíg azok pozitív hatással vannak a 
regionális fejlődésre(15−22. cikk);

Er. nl

Módosító: Rolf Berend, Manfred Weber, Maria Berger

Módosítás: 84
6. bekezdés

6. Felhív arra, hogy határozottan utasítsák el a javasolt pénzügyi keret − beleértve mind a 
globális erőforrásokat, mind az erőforrásoknak a különböző célok (törlés) szerinti 
bontását − kiigazítására tett kísérleteket (15−22. cikk);
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Er. de

Módosító: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Módosítás: 85
6. bekezdés

6. Felhív arra, hogy határozottan utasítsák el a javasolt pénzügyi keret − beleértve mind a 
globális erőforrásokat, mind az erőforrásoknak a különböző célok (törlés) szerinti 
bontását − kiigazítására tett kísérleteket (15−22. cikk);

Er. de

Módosító: Pedro Guerreiro

Módosítás: 86
6. bekezdés

6. Felhív arra, hogy határozottan utasítsák el a javasolt pénzügyi keret − beleértve mind a 
globális erőforrásokat, mind az erőforrásoknak a különböző célok és azok részei 
szerinti bontását − lefelé történő kiigazítására tett kísérleteket (15−22. cikk);

Er. en

Módosító: Arlene McCarthy

Módosítás: 87
6a. bekezdés (új)

6a. Felhív, hogy a 6. cikk (2) bekezdésében a 16,56 %-os transznacionális és egyedi 
támogatás bontásának kiszámításához alkalmazott intézkedések jegyzékét egészítsék 
ki a régiók közötti és a régiókon belüli egyenlőtlenségekkel;

Er. en
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Módosító: Riitta Myller

Módosítás: 88
6a. bekezdés (új)

6a. Felhív arra, hogy külön cikk szóljon a Strukturális és a Kohéziós Alapok a 
környezet védelméhez és javításához történő hozzájárulásáról, a nemek közötti 
egyenlőséghez hasonlóan (14. cikk);

Er. en

Módosító: Jim Higgins, Marian Harkin, Tunne Kelam, Catherine Stihler, Gábor Harangozó, 
Alfonso Andria

Módosítás: 89
6a. bekezdés (új)

6a. Felhív, hogy a természeti hatások által érintett régiókat „vonják ki” a konvergencia 
célkitűzés hatálya alól, az e régiók számára javasolt és a versenyképesség és 
foglalkoztatás célkitűzés keretében biztosított pénzügyi erőforrásokat felhasználva, 
anélkül, hogy a javasolt pénzügyi keret mellett szükség lenne további erőforrásokra 
(16−17. cikk);

Er. en

Módosító: Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Eugenijus Gentvilas, 
Marian Harkin, Paavo Väyrynen

Módosítás: 90
6a. bekezdés (új)

6a. Felhív arra, hogy a természeti hatások által érintett régiókat „vonják ki” a 
konvergencia célkitűzés hatálya alól, az e régiók számára javasolt és a 
versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés keretében biztosított pénzügyi 
erőforrásokat felhasználva, anélkül, hogy a javasolt pénzügyi keret mellett szükség 
lenne további erőforrásokra (16−17. cikk);

Er. en
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Módosító: Christa Prets

Módosítás: 91
6a. bekezdés (új)

6a. Felhív arra, hogy a természeti hatások által érintett régiókat „vonják ki” a 
konvergencia célkitűzés hatálya alól, az e régiók számára javasolt és a 
versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés keretében biztosított pénzügyi 
erőforrásokat felhasználva, anélkül, hogy a javasolt pénzügyi keret mellett szükség 
lenne további erőforrásokra (16−17. cikk);

Er. en

Módosító: Bastiaan Belder

Módosítás: 92
6a. bekezdés (új)

6a. Felhív arra, hogy az ERFA- és ESZA-alapok a „regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás” célkitűzés szerinti elosztását igazítsák pontosabban a tagállamok 
igényeihez, hogy a lehető legjobban figyelembe vehessék az egyes tagállamok egyedi 
jellemzőit és igényeit, és így növelhetik az előirányzatok hatékonyságát (17. cikk);

Er. nl

Módosító: Thijs Berman

Módosítás: 93
6a. bekezdés (új)

6a. Javasolja, hogy az előirányzatoknak az ERFA és ESZA keretében finanszírozott 
programok közötti elosztásakor rugalmas elosztási képletet kell alkalmazni, hogy 
figyelembe vegyék a tagállamok és régiók különféle problémáit;

Er. nl

Módosító: Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Módosítás: 94
6a. bekezdés (új)

6a. Abban az esetben, ha a 2. célkitűzés tekintetében korlátozottabb költségvetés áll 
rendelkezésre a 2007−2013 közötti időszakra szóló pénzügyi terv véglegesítését 
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követően, felhív arra, hogy dolgozzák ki a közszféra és a magánszféra 
társfinanszírozási formái innovatív felhasználásának lehetőségeit, hogy ezáltal 
biztosítsák a központi célok − a verseny, az innováció és a foglalkoztatás −
támogatását;

Er. en

Módosító: Richard Howitt, Zita Gurmai

Módosítás: 95
6a. bekezdés (új)

6a. Elismeri, hogy a globális juttatások alapvető szerepet játszanak egyes legkisebb 
önkéntes és közösségi csoportok támogatásában, és különösen elismeri, hogy a 
jelenlegi programban az ESZA-támogatás 1 %-át állapították meg e célja; felhívja a 
Bizottságot, hogy a jövőben a rendelkezésre álló források 2 %-át biztosítsa, hogy 
lehetővé váljon az ágazatok számára, hogy kihasználják e projektek sikerét (17. 
cikk);

Er. en

Módosító: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Módosítás: 96
6a. bekezdés (új)

6a. Felhív arra, hogy a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés 
forrásairól szóló 17. cikk (1) bekezdésének b) pontját egészítsék ki a foglalkoztatási 
rátával, hogy biztosítsák az összhangot a 17. cikk (1) bekezdésének a) pontjával, és 
mivel ebben a szakaszban a foglalkoztatással mint célkitűzéssel foglalkoznak;

Er. en

Módosító: Rolf Berend, Manfred Weber, Maria Berger, Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 97
6a. bekezdés (új)

6a. Támogatja a forráselosztást a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” 
célkitűzés tekintetében, és e forráselosztás összefüggésében felhív arra, hogy az 52. 
cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti, földrajzi vagy természeti hátránnyal 
rendelkező régiókat fel kell használni kritériumként a támogatható népesség, a 
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regionális prosperitás, a munkanélküliség és a foglalkoztatási ráta mellett (17. cikk 
(1) bekezdés a) pont);

Er. de

Módosító: Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger, Lambert van 
Nistelrooij

Módosítás: 98
6b. bekezdés (új)

6b. Hangsúlyozza az „európai területi együttműködés” célkitűzés fontosságát, és a 
forráselosztás vonatkozásában felhív arra, hogy a prioritásokat jelentős mértékben a 
határokon átnyúló együttműködésre irányítsák (18. cikk a) pont);

Er. de

Módosító: Manfred Weber, Maria Berger

Módosítás: 99
6c. bekezdés (új)

6c. Hangsúlyozza az „európai területi együttműködés” célkitűzés fontosságát, és a 
transznacionális és határokon átnyúló együttműködés közötti kapcsolat tekintetében 
felhív arra, hogy nyújtsanak elsőbbséget az utóbbinak, a források 80 %-ának 
biztosításával (18. cikk);

Er. de

Módosító: Manfred Weber

Módosítás: 100
6d. bekezdés (új)

6d. Hangsúlyozza az „európai területi együttműködés” célkitűzés fontosságát, és a 
transznacionális és határokon átnyúló együttműködés közötti kapcsolat tekintetében 
felhív arra, hogy nyújtsanak elsőbbséget az utóbbinak, a források 66 %-ának 
biztosításával (18. cikk);

Er. de
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Módosító: Konstantinos Hatzidakis

Módosítás: 101
7. bekezdés 

7. Felhív a kohézióra vonatkozó egyértelmű és kötelező érvényű közösségi stratégiai 
iránymutatások fenntartására, amelyeket a Szerződés 161. cikkében megállapított 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni; felhív továbbá arra, hogy a félidős értékelést 
minden esetben az említett eljárásnak megfelelően kell végrehajtani az Európai Unió 
alkotmányáról szóló szerződés hatálybalépéséig, mely esetben a III-223. cikket kell 
alkalmazni, hogy lehetővé váljon az Európai Parlament számára a teljes körű 
jogalkotási együttdöntés (23−24. cikk);

Er. el

Módosító: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Módosítás: 102
7. bekezdés 

7. Felhív a kohézióra vonatkozó egyértelmű és kötelező érvényű közösségi stratégiai 
iránymutatások fenntartására, amelyeket az Európai Közösséget létrehozó szerződés 
161. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni; felhív továbbá arra, 
hogy a félidős értékelést minden esetben az említett eljárásnak megfelelően kell 
végrehajtani az Európai Unió alkotmányáról szóló szerződés hatálybalépéséig, mely 
esetben a III-223. cikket kell alkalmazni, hogy lehetővé váljon az Európai Parlament 
számára a teljes körű jogalkotási együttdöntés; úgy véli, hogy ebből a célból a 
rendelet II. címének I. fejezetét egy, az európai alkotmányt létrehozó szerződés 
hatálybalépésére vonatkozó átmeneti rendelkezéssel kell kiegészíteni (23−24. cikk);

Er. en

Módosító: Catherine Stihler

Módosítás: 103
7. bekezdés

7. Felhív a kohézióra vonatkozó egyértelmű (törlés) közösségi stratégiai iránymutatások 
fenntartására, amelyeket a Szerződés 161. cikkében megállapított eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni; felhív továbbá arra, hogy a félidős értékelést minden 
esetben az említett eljárásnak megfelelően kell végrehajtani az Európai Unió 
alkotmányáról szóló szerződés hatálybalépéséig, mely esetben a III-119. cikket kell 
alkalmazni, hogy lehetővé váljon az Európai Parlament számára a teljes körű 
jogalkotási együttdöntés (23−24. cikk);
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Er. en

Módosító: Rolf Berend

Módosítás: 104
7. bekezdés

7. Felhív a kohézióra vonatkozó egyértelmű és átfogó közösségi stratégiai 
iránymutatások fenntartására, amelyeket a Szerződés 161. cikkében megállapított 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni; felhív továbbá arra, hogy a félidős értékelést 
minden esetben az említett eljárásnak megfelelően kell végrehajtani az Európai Unió 
alkotmányáról szóló szerződés hatálybalépéséig, mely esetben a III-119. cikket kell 
alkalmazni, hogy lehetővé váljon az Európai Parlament számára a teljes körű 
jogalkotási együttdöntés (23−24. cikk);

Er. de

Módosító: Ambroise Guellec

Módosítás: 105
7. bekezdés

7. Felhív a kohézióra vonatkozó egyértelmű (törlés) közösségi stratégiai iránymutatások 
fenntartására, amelyeket a Szerződés 161. cikkében megállapított eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni; felhív továbbá arra, hogy a félidős értékelést minden 
esetben az említett eljárásnak megfelelően kell végrehajtani az Európai Unió 
alkotmányáról szóló szerződés hatálybalépéséig, mely esetben a III-119. cikket kell 
alkalmazni, hogy lehetővé váljon az Európai Parlament számára a teljes körű 
jogalkotási együttdöntés (23−24. cikk);

Er. fr

Módosító: Riitta Myller

Módosítás: 106
7a. bekezdés (új)

7a. Felhív arra, hogy az általános rendelet szorosabban kapcsolódjon az európai 
fenntartható fejlődésre irányuló stratégiához (23. cikk); ebben az összefüggésben 
felhívja a tagállamokat, hogy a nemzeti stratégiai keretben mutassák be, miként 
kívánják finanszírozni a környezetvédelemmel kapcsolatban felmerülő kiadásokat, 
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különösen a Natura 2000 hálózat támogatását, a víz-keretirányelv végrehajtását és a 
kyotoi célok megvalósítását, közösségi vagy saját forrásokból (25. cikk);

Er. en

Módosító: Elspeth Attwooll

Módosítás: 107
7a. bekezdés (új)

7a. Felhív arra, hogy az általános rendelet szorosabban kapcsolódjon az európai 
fenntartható fejlődésre irányuló stratégiához (23. cikk); ebben az összefüggésben 
felhívja a tagállamokat, hogy a nemzeti stratégiai keretben mutassák be, miként 
kívánják finanszírozni a környezetvédelemmel kapcsolatban felmerülő kiadásokat, 
különösen a Natura 2000 hálózat támogatását, a víz-keretirányelv végrehajtását és a 
kyotoi célok megvalósítását, közösségi vagy saját forrásokból (25. cikk);

Er. en

Módosító: Gerardo Galeote Quecedo

Módosítás: 108
7a. bekezdés (új)

7a. Felhív ellensúlyozó mechanizmusok kidolgozására abból a célból, hogy 
megakadályozzák a hirtelen változásokat a kohéziós politikában, illetve, hogy az 
átmeneti időszakok fokozatosak és megfelelő hosszúságúak legyenek a következő 
uniós bővítések statisztikai hatása által érintett területek számára, különösen abban 
az esetben, ha ez aránytalan csökkenést eredményez a nettó mérlegükben;

Er. es

Módosító: Gerardo Galeote Quecedo és Fernando Fernández Martín

Módosítás: 109
7b. bekezdés (új)

7b. Felhívja a figyelmet a legkülső régiókat támogató eddigi pénzügyi erőfeszítésekre, 
de úgy véli, hogy e régióknak továbbra is az új konvergencia célkitűzés által érintett 
régió státuszával kell rendelkezniük − tekintet nélkül a jövedelmi szintre − ahhoz, 
hogy biztosítható legyen a szükséges ellensúly az állandó strukturális hátrányokhoz, 
amelyekkel meg kell küzdeniük a belső piacra jutás érdekében;
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Er. es

Módosító: Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger

Módosítás: 110
8. bekezdés

8. A nemzeti stratégiai referenciakeret tematikus és területi prioritásai összefüggésében
felhív arra, hogy hivatkozzanak a földrajzi és természeti hátrányokkal küzdő, 
különleges figyelmet igénylő területekre, pl. szigetekre, ritkán lakott és hegyvidéki 
területekre, valamint egyes határ menti régiókra (25. cikk (3) bekezdés);

Er. de

Módosító: István Pálfi, László Surján

Módosítás: 111
8. bekezdés

8. Felhív arra, hogy a nemzeti stratégiai referenciakeret stratégiai szakaszában 
meghatározandó tematikus és területi prioritások között hivatkozzanak a szigetekre, a 
ritkán lakott és hegyvidéki területekre, valamint az Unió szárazföldi határainál fekvő 
területekre és a tengerparttal nem rendelkező régiókra (25. cikk);

Er. hu

Módosító: Yiannakis Matsis

Módosítás: 112
8. bekezdés

8. Felhív arra, hogy a nemzeti stratégiai referenciakeret stratégiai szakaszában 
meghatározandó tematikus és területi prioritások között hivatkozzanak a szigetekre 
(beleértve Máltát és Ciprust), a ritkán lakott és hegyvidéki területekre (25. cikk);

Er. el
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Módosító: Margie Sudre

Módosítás: 113
8. bekezdés

8. Felhív arra, hogy a nemzeti stratégiai referenciakeret stratégiai szakaszában 
meghatározandó tematikus és területi prioritások között külön hivatkozzanak a 
legkülső régiókra és a szigetekre, a ritkán lakott és hegyvidéki területekre (25. cikk);

Er. fr

Módosító: Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Módosítás: 114
8. bekezdés

8. Felhív arra, hogy a nemzeti stratégiai referenciakeret stratégiai szakaszában 
meghatározandó tematikus és területi prioritások között hivatkozzanak a szigetekre, a 
ritkán lakott és hegyvidéki területekre, valamint a határ menti régiókra (25. cikk);

Er. en

Módosító: Gerardo Galeote Quecedo és Salvador Garriga Polledo

Módosítás: 115
8a. bekezdés (új)

8a. Felhívja a bővítés statisztikai hatása által érintett régiókat annak biztosítására, hogy 
teljes mértékben támogathatók legyenek az új konvergencia célkitűzés keretében, 
mivel nem csökkenhetnek a finanszírozási lehetőségeik (a Bizottság javaslata 
értelmében az európai támogatásokat harmadával csökkenteni kell) csupán a 
statisztikai hatás következtében, amely semmiképpen sem jelenti azt, hogy az érintett 
régiókban emelkedett a tényleges jövedelmi és jóléti szint;

Er. es

Módosító: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Módosítás: 116
8a. bekezdés (új)

8a. Felhív arra, hogy a vidékfejlesztési operatív programok alkossák szerves részét 
minden nemzeti stratégiai referenciakeretnek, illetve arra, hogy e programok szintén 
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többéves alapon működjenek, hogy biztosítsák az összhangot a többi alappal, 
továbbá a strukturális segítségnyújtás minden esetben járuljon hozzá a sikeres és 
fenntartható vidékfejlesztéshez (7. preambulumbekezdés és 25. cikk);

Er. de

Módosító: Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 117
8a. bekezdés (új)

8a. A lisszaboni stratégiára és a Kok-jelentés eredményeire hivatkozva felhív arra, hogy 
az innováció gyengeségeinek mutatóit foglalják bele a nemzeti stratégiai 
referenciakeret stratégiai szakaszában a tematikus és területi prioritásokba;

Er. de

Módosító: Arlene McCarthy

Módosítás: 118
8a. bekezdés (új)

8a. Hangsúlyozza annak szükségességét, hogy sorrendet állapítsanak meg a tematikus 
és területi prioritások között, beleértve a régiók közötti és a régiókon belüli 
egyenlőtlenségek csökkentését, a fenntartható városi fejlődést és a vidéki 
gazdaságok és/vagy a halászattól függő területek diverzifikálását (25. cikk (3) 
bekezdés a) pont);

Er. en

Módosító: Elly de Groen-Kouwenhoven

Módosítás: 119
8a. bekezdés (új)

8a. Felhív egy olyan rendelkezés megállapítására a rendeletben, amely értelmében nem 
csupán az operatív programoknak, de az egyes nemzeti stratégiai 
referenciakereteknek is tartalmazni kell a végrehajtásra, az eredményekre és a 
hatásra vonatkozó mutatókat; úgy véli, hogy e mutatók által mérhetővé válik 
egyrészt a fejlődés az alaphelyzethez viszonyítva, másrészt a nemzeti stratégiai 
referenciakeret végrehajtásának hatékonysága (25. cikk);

Er. en
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Módosító: Yiannakis Matsis

Módosítás: 120
8a. bekezdés (új)

8a. Felhív arra, hogy azon új tagállamok, amelyek kis szigetek az Európai Unió 
peremén (Málta és Ciprus), és amelyek egyedi problémákkal küzdenek, a 
konvergencia célkitűzés keretében részesüljenek támogatásban az egyenlő 
bánásmód elve alapján, amint ez a legtávolabbi régiók esetében történik;

Er. el

Módosító: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Módosítás: 121
8b. bekezdés (új)

8b. Felhívja a figyelmet arra, hogy a regionális fejlődés a többéves programok 
tervezésétől és a program támogatásától függ, ezért felhív arra, hogy ezt vegyék 
figyelembe a pénzügyi tervben és az időközi értékelésben (25−29. cikk);

Er. de

Módosító: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Módosítás: 122
8c. bekezdés (új)

8c. Hangsúlyozza, hogy az Európai Strukturális Alapokat, a Kohéziós Alapot és a 
vidékfejlesztésnek juttatott alapokat a nemzeti stratégiai referenciakeret 
célkitűzéseinek megvalósításával összhangban kell felhasználni, és 
következésképpen a vidékfejlesztési célkitűzéseket bele kell építeni ebbe a 
referenciakeretbe; felhív arra, hogy a nemzeti referenciakeretbe építsék bele a 
független regionális fejlesztéssel kapcsolatos fórumok eredményeit, illetve arra, hogy 
ezeket támogassák a technikai segítségnyújtási költségvetéséből a referenciakeret 
kidolgozása előtt (21., 43. és 44. cikk);

Er. de
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Módosító: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Módosítás: 123
8d. bekezdés (új)

8d. Felhív arra, hogy a nemzeti stratégiai referenciakeret tekintetében végezzenek 
stratégiai környezeti hatásvizsgálatot a 2001/42/EK irányelvvel összhangban (25. 
cikk);

Er. de

Módosító: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Módosítás: 124
8e. bekezdés (új)

8e. Felhív arra, hogy a nemzeti stratégiai referenciakeret célja az átfogó, fenntartható 
és független regionális fejlesztés legyen (25. cikk);

Er. de

Módosító: Rolf Berend

Módosítás: 125
9. bekezdés 

9. Felhív arra, hogy a nemzeti stratégiai referenciakereket (törlés) minden célkitűzés 
esetében külön kell kidolgozni minden tagállamban, és a 10. cikkben említett 
partnerekkel szoros együttműködésben kell előkészíteni, és továbbra is a Bizottságnak 
kell határozni ebben a tekintetben a partnerség keretében (26. cikk);

Er. de

Módosító: Richard Seeber

Módosítás: 126
9. bekezdés

9. Felhív a nemzeti stratégiai referenciakeret fenntartására, amelyet a 10. cikkben 
említett partnerekkel szoros együttműködésben készítenek elő (törlés) (26. cikk);

Er. de
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Módosító: Christa Prets

Módosítás: 127
9. bekezdés

9. Felhív a nemzeti stratégiai referenciakeret fenntartására, amelyet a 10. cikkben 
említett partnerekkel szoros együttműködésben készítenek elő (törlés) (26. cikk);

Er. de

Módosító: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 128
9a. bekezdés (új)

9a. Javasolja, hogy a tagállamok, szoros együttműködésben a regionális és a helyi 
hatóságokkal, dolgozzanak ki kapcsolatot a nemzeti stratégiai keret és a kutatás-
fejlesztésre vonatkozó hetedik keretprogram által finanszírozott projektek között;

Er. en

Módosító: Gerardo Galeote Quecedo

Módosítás: 129
9a. bekezdés (új)

9a. Úgy véli, hogy valamennyi tagállamnak be kell nyújtania egy nemzeti stratégiai 
referenciakeretet annak biztosítására, hogy a közösségi strukturális támogatás 
megfelel a Közösség stratégiai iránymutatásainak, és kapcsolnia kell a közösségi 
prioritásokat a fenntartható fejlődés támogatását célzó nemzeti, regionális és városi 
prioritásokhoz, illetve a nemzeti foglalkoztatási cselekvési tervhez;

Er. es

Módosító: Gerardo Galeote Quecedo

Módosítás: 130
9b. bekezdés (új)

9b. Felhív arra, hogy az általános rendelet tartalmazzon erősebb kapcsolatot az európai 
fenntartható fejlődés stratégiájával (23. cikk); ebben az összefüggésben felhívja a 
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tagállamokat arra, hogy a nemzeti stratégiai keretben mutassák be, miként kívánják 
finanszírozni a környezetvédelemmel kapcsolatban felmerülő kiadásokat, különösen 
a Natura 2000 hálózat támogatását, a víz-keretirányelv végrehajtását és a kyotoi 
célok megvalósítását, közösségi vagy saját forrásokból (25. cikk);

Er. en

Módosító: Christa Prets

Módosítás: 131
10. bekezdés 

törölve

Er. de

Módosító: Richard Seeber

Módosítás: 132
10. bekezdés

törölve

Er. de

Módosító: Elly de Groen-Kouwenhoven

Módosítás: 133
10a. bekezdés (új)

10a. Felhív arra, hogy a végrehajtás megkezdése előtt tegyék közzé valamennyi nemzeti 
stratégiai referenciakeretet, illetve havi rendszerességgel hozzák nyilvánosságra a 
megvalósításra vonatkozó információkat a végrehajtásra, az eredményekre és a 
hatásra vonatkozó mutatók figyelembevételével (26. cikk);

Er. en
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Módosító: Gerardo Galeote Quecedo

Módosítás: 134
11. bekezdés 

11. Felhív arra, hogy egyszerűsítsék a stratégiai értékelést, figyelembe véve azonban azt a 
tényt, hogy a kohéziós politika eredménye csak hosszú távon válik láthatóvá; a 
tagállamokat és a Bizottságot éves jelentésre hívja fel (27. és 28. cikk); ebben az 
összefüggésben felhív arra, hogy kétévente rendezzenek vitát egy stratégiai fórum 
keretében az Európai Parlament, a Bizottság, a tagállamok és a régiók részvételével 
(29. cikk);

Er. es

Módosító: Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Módosítás: 135
11. bekezdés

11. Felhív arra, hogy egyszerűsítsék a stratégiai értékelést oly módon, hogy a tagállamok 
(törlés) háromévente jelentéseket nyújtanak be a Bizottság által a kohéziós jelentés 
tekintetében megállapított menetrenddel összhangban (27. és 28. cikk); ebben az 
összefüggésben felhív arra, hogy kétévente rendezzenek vitát egy stratégiai fórum 
keretében az Európai Parlament, a Bizottság, a tagállamok és a régiók részvételével 
(29. cikk);

Er. fr

Módosító: Margie Sudre

Módosítás: 136
11. bekezdés

11. Felhív arra, hogy egyszerűsítsék a stratégiai értékelést oly módon, hogy a tagállamok 
(törlés) háromévente jelentéseket nyújtanak be a Bizottság által a kohéziós jelentés 
tekintetében megállapított menetrenddel összhangban (27. és 28. cikk); ebben az 
összefüggésben felhív arra, hogy kétévente rendezzenek vitát egy stratégiai fórum 
keretében az Európai Parlament, a Bizottság, a tagállamok és a régiók részvételével 
(29. cikk);

Er. fr
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Módosító: Eluned Morgan

Módosítás: 137
11. bekezdés

11. Felhív arra, hogy egyszerűsítsék a stratégiai értékelést oly módon, hogy a tagállamok 
és a Bizottság (törlés) háromévente jelentést nyújt be az időközi értékelésnek 
megfelelően; ebben az összefüggésben felhív arra, hogy háromévente (törlés)
rendezzenek vitát egy stratégiai fórum keretében az Európai Parlament, a Bizottság, a 
tagállamok és a régiók részvételével (29. cikk);

Er. en

Módosító: Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Eugenijus Gentvilas, 
Marian Harkin, Paavo Väyrynen

Módosítás: 138
11. bekezdés

11. Felhív arra, hogy egyszerűsítsék a stratégiai értékelést oly módon, hogy a tagállamok 
és a Bizottság (törlés) kétévente jelentést nyújt be (27. és 28. cikk); ebben az 
összefüggésben felhív arra, hogy (törlés) rendezzenek vitát egy stratégiai fórum 
keretében az Európai Parlament, a Bizottság, a Régiók Bizottsága, a tagállamok és a 
helyi hatóságok részvételével (29. cikk);

Er. fr

Módosító: Konstantinos Hatzidakis

Módosítás: 139
11. bekezdés

11. Felhív arra, hogy egyszerűsítsék a stratégiai értékelést oly módon, hogy a tagállamok 
és a Bizottság minden második évben tegyen jelentést (27. és 28. cikk); ebben az 
összefüggésben felhív arra, hogy minden második évben rendezzenek vitát egy 
stratégiai fórum keretében az Európai Parlament, a Bizottság, a tagállamok és a régiók 
részvételével (29. cikk);

Er. en
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Módosító: Catherine Stihler

Módosítás: 140
11. bekezdés

11. Felhív arra, hogy egyszerűsítsék a stratégiai értékelést oly módon, hogy a tagállamok 
és a Bizottság kétévente tesz jelentést (27. és 28. cikk); ebben az összefüggésben 
felhív arra, hogy kétévente rendezzenek vitát egy stratégiai fórum keretében az 
Európai Parlament, a Bizottság, a tagállamok és a régiók részvételével (29. cikk);

Er. en

Módosító: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Módosítás: 141
11. bekezdés

11. Felhív arra, hogy egyszerűsítsék a stratégiai értékelést oly módon, hogy a tagállamok 
és a Bizottság kétévente tesz jelentést (27. és 28. cikk); ebben az összefüggésben 
felhív arra, hogy kétévente rendezzenek vitát egy stratégiai fórum keretében az 
Európai Parlament, a Bizottság, a tagállamok és a régiók részvételével (29. cikk);

Er. en

Módosító: Mieczysław Edmund Janowski és Adam Jerzy Bielan

Módosítás: 142
11. bekezdés

11. Felhív arra, hogy egyszerűsítsék a stratégiai jelentést oly módon, hogy a tagállamok és 
a Bizottság kétévente tesz jelentést (27. és 28. cikk); ebben az összefüggésben felhív 
arra, hogy kétévente rendezzenek vitát egy stratégiai fórum keretében az Európai 
Parlament, a Bizottság, a tagállamok és a régiók részvételével (29. cikk);

Er. pl

Módosító: Gábor Harangozó

Módosítás: 143
12. bekezdés

12. A programonkénti egy támogatás megközelítés összefüggésében felhív arra, hogy 
5 %-ról 25 %-ra emeljék azt a korlátot, amely mértékben az ESZA vagy az ERFA 
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támogathatja a másik alap hatókörébe tartozó intézkedéseket (törlés); az egy 
támogatás megközelítés összefüggésében nem csupán a keresztfinanszírozási plafon 
emelésére hív fel, hanem arra, hogy a programok stratégiai végrehajtása céljából 
hasonlóképpen lehetővé váljon a keretfinanszírozás az EAFRD és az ESZA, illetve 
az ERFA és az EAFRD között (33. cikk);

Er. en

Módosító: Eluned Morgan

Módosítás: 144
12. bekezdés

12. A programonkénti egy támogatás megközelítés összefüggésében felhív arra, hogy 
5 %-ról 10 %-ra emeljék azt a korlátot, amely mértékben az ESZA vagy az ERFA 
támogathatja a másik alap hatókörébe tartozó intézkedéseket (33. cikk); 
mindazonáltal azt javasolja, hogy bizonyos körülmények között a Bizottság 
engedélyezhesse ugyanazon kezelő szerv számára, hogy egynél több intézkedést 
felügyeljen, de a 10 %-os korlátot továbbra is alkalmazni kell;

Er. en

Módosító: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 145
12. bekezdés

12. A programonkénti egy támogatás megközelítés összefüggésében felhív arra, hogy 
5 %-ról 10 %-ra emeljék azt a korlátot, amely mértékben az ESZA vagy az ERFA 
támogathatja a másik alap hatókörébe tartozó intézkedéseket (33. cikk), és azt 
javasolja, hogy a tagállamok − a régiókkal együttműködésben − létesítsenek 
kapcsolatot a strukturális politika 2. célkitűzésére vonatkozó nemzeti cselekvési 
programok és azon projektek között, amelyek a keretprogram által biztosított 
finanszírozásban kívánnak részesülni;

Er. en
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Módosító: Jan Olbrycht

Módosítás: 146
12. bekezdés

12. A programonkénti egy támogatás megközelítés összefüggésében felhív arra, hogy 
5 %-ról 10 %-ra emeljék azt a korlátot, amely mértékben az ESZA vagy az ERFA 
támogathatja a másik alap hatókörébe tartozó intézkedéseket (33. cikk); ugyanakkor 
felhív arra, hogy maradjon továbbra is a tagállamok hatáskörében az operatív 
programok finanszírozásának kérdése, azaz hogy egy vagy több alapból 
finanszírozott programokat hajtsanak-e végre;

Er. pl

Módosító: Mieczysław Edmund Janowski és Adam Jerzy Bielan

Módosítás: 147
12. bekezdés

12. A programonkénti egy támogatás megközelítés összefüggésében felhív arra, hogy 
5 %-ról 10 %-ra emeljék azt a korlátot, amely mértékben az ESZA vagy az ERFA 
támogathatja a másik alap hatókörébe tartozó intézkedéseket (33. cikk); ugyanakkor 
felhív arra, hogy maradjon továbbra is a tagállamok hatáskörében az operatív 
programok finanszírozásának kérdése, azaz hogy egy vagy több alapból 
finanszírozott programokat hajtsanak-e végre;

Er. pl

Módosító: István Pálfi, László Surján

Módosítás: 148
12. bekezdés

12. A programonkénti egy támogatás megközelítés összefüggésében felhív arra, hogy 
5 %-ról 10 %-ra, vagy lehetőleg még magasabb szintre emeljék azt a korlátot, amely 
mértékben az ESZA vagy az ERFA támogathatja a másik alap hatókörébe tartozó 
intézkedéseket; felhívja a Bizottságot egy feltételrendszer kidolgozására, amelynek 
értelmében − indokolt esetekben − a támogatás a 15 %-ot is elérheti (33. cikk);

Er. hu
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Módosító: Simon Busuttil

Módosítás: 149
12a. bekezdés (új)

12a. Felhív arra, hogy fordítsanak figyelmet a Kohéziós Alap támogatására jogosult, 
súlyos és állandó természeti és demográfiai hátrányokkal küzdő sziget-tagállamok 
sajátos igényeire, mely hátrányok egyenlőtlenséget okoznak a fejlődési szintjeikben 
és nehézségeket abban, hogy teljesen integrálják magukat a belső piacba;

Er. en

Módosító: Kyriacos Triantaphyllides

Módosítás: 150
12a. bekezdés (új)

12a. Felhív arra, hogy a gazdasági és társadalmi kritériumok mellett alkalmazzák a 
területi kritériumot a régiók támogathatóságának megállapítására az egyes 
célkitűzéseken belül és pénzügyi források tagállamok közötti elosztására (3. cikk);

Er. el

Módosító: Kyriacos Triantaphyllides

Módosítás: 151
12b. bekezdés (új)

12b. Felhív arra, hogy az Unió peremén található kisebb sziget-tagállamok, amelyek 
népessége nem éri el az egymillió főt, és amelyek egyedi földrajzi és területi 
hátrányokkal küzdenek, a legtávolabbi régiókkal azonos vagy hasonló 
bánásmódban részesüljenek a „konvergencia” célkitűzés értelmében (5. cikk);

Er. el

Módosító: Kyriacos Triantaphyllides

Módosítás: 152
12c. bekezdés (új)

12c. Felhív arra, hogy lehetővé kell tenni a tagállamokkal határos harmadik országok 
számára, hogy együtt dolgozzanak azzal a legközelebbi tagállammal, amellyel közös 
a tengeri határuk (7. cikk);



PE 355.799v01-00

Külső fordítás 50 AM\562138HU.doc

HU

Er. el

Módosító: Kyriacos Triantaphyllides

Módosítás: 153
12d. bekezdés (új)

12d. Felhív arra, hogy az alapokból nyújtott legnagyobb hozzájárulást, amelyet a 
közkiadások 85 %-ára emeltek a „konvergencia” és a „regionális versenyképesség 
és foglalkoztatás” célkitűzés keretében működő operatív programok tekintetében, 
terjesszék ki oly módon, hogy az vonatkozzon Ciprusra és Máltára is (51. cikk);

Er. el

Módosító: Alain Hutchinson

Módosítás: 154
13. bekezdés

13. A városi dimenzió hangsúlyozása érdekében felhív arra, hogy a nemzeti stratégiai 
referenciakeretek rendelkezzenek a fenntartható városi fejlődésre irányuló 
programok bevonásáról, illetve a konvergencia és a regionális versenyképesség, 
foglalkoztatás és társadalmi integráció célkitűzés hatálya alá tartozó operatív 
programok tekintetében felhív arra, hogy legalább olyan szintű támogatásra 
legyenek jogosultak, mint amelyben városok a korábbi rendelet és az URBAN 
közösségi kezdeményezés értelmében jogosultak voltak; felhív arra, hogy tartsák fenn 
azt a követelményt, amelynek értelmében információkat kell benyújtani a városi 
kérdés megközelítésére vonatkozóan, beleértve a kiválasztott városok jegyzékét és a 
további hatáskörökre vonatkozó átruházási eljárásokat; felhív arra, hogy az ilyen 
eljárásokat helyezzék a regionális együttműködés keretébe (36. cikk);

Er. fr

Módosító: Gábor Harangozó

Módosítás: 155
13. bekezdés

13. A városi dimenzió hangsúlyozása érdekében felhív arra, hogy az EFRA által a 
konvergencia és a regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés keretében 
finanszírozott operatív programok tartsák fenn azt a követelményt, amelynek 
értelmében információkat kell benyújtani a városi kérdés megközelítésére 
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vonatkozóan, beleértve a kiválasztott városok jegyzékét és a további hatáskörökre 
vonatkozó átruházási eljárásokat; felhív arra, hogy az ilyen eljárásokat helyezzék a 
regionális együttműködés keretébe annak biztosítására, hogy a városi övezetek és a 
városok hatékonyabban részt vállaljanak a döntéshozói folyamatban (36. cikk); 
felhív arra, hogy a városi dimenzió megvitatásakor a „városok megújulása” helyett 
alkalmazzák a „fenntartható városi fejlődés” fogalmát;

Er. en

Módosító: Eluned Morgan

Módosítás: 156
13. bekezdés

13. A városi dimenzió hangsúlyozása érdekében felhív arra, hogy az EFRA által a 
konvergencia és a regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés keretében 
finanszírozott operatív programok tartsák fenn azt a követelményt, amelynek 
értelmében információkat kell benyújtani, amennyiben szükséges, a városi kérdés 
megközelítésére vonatkozóan; ahhoz azonban, hogy a régióknak biztosítsák a saját 
prioritásaik meghatározásához szükséges rugalmasságot, a tagállamoknak és a 
régióknak kell eldönteni, hogy egy operatív programba belefoglalják-e a kiválasztott 
városok jegyzékét és a további hatáskörök a városi hatóságoknak történő 
átruházására vonatkozó eljárásokat (36. cikk);

Er. en

Módosító: Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Eugenijus Gentvilas, 
Marian Harkin, Paavo Väyrynen

Módosítás: 157
13. bekezdés

13. A városi dimenzió, azaz a fenntartható városi fejlődés hangsúlyozása érdekében 
felhív arra, hogy az EFRA által a konvergencia és a regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás célkitűzés keretében finanszírozott operatív programok tartsák fenn azt 
a követelményt, amelynek értelmében információkat kell benyújtani a városi kérdés 
megközelítésére vonatkozóan, beleértve a kiválasztott városok jegyzékét és a további 
hatáskörökre vonatkozó átruházási eljárásokat; felhív arra, hogy az ilyen eljárásokat 
helyezzék a regionális együttműködés keretébe (36. cikk);

Er. fr
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Módosító: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Módosítás: 158
13. bekezdés

13. A városi dimenzió hangsúlyozása érdekében felhív arra, hogy az EFRA által a 
konvergencia és a regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés keretében 
finanszírozott operatív programok tartsák fenn azt a követelményt, amelynek 
értelmében információkat kell benyújtani a városi kérdés megközelítésére 
vonatkozóan, beleértve a kiválasztott városok jegyzékét és a további hatáskörökre 
vonatkozó átruházási eljárásokat; felhív arra, hogy az ilyen eljárásokat helyezzék a 
regionális és a helyi együttműködés keretébe (36. cikk);

Er. de

Módosító: Brigitte Douay

Módosítás: 159
13a. bekezdés (új)

13a. Felhív arra, hogy a három alap vegye figyelembe a kis- és mikrovállalkozások, 
különösen a kézműipari vállalkozások prioritásait, a kohézióban és a regionális 
fejlesztésben betöltött fontos szerepükre és a növekedéshez és foglalkoztatáshoz való 
hozzájárulásukra figyelemmel, továbbá támogassa a feirai Európai Tanács által 
2000-ben elfogadott Kisvállalkozások Európai Chartája alapelveinek és cselekvési 
irányvonalainak alkalmazását;

Er. fr

Módosító: Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Módosítás: 160
13a. bekezdés (új)

13a. Javasolja, hogy az EFRA által finanszírozott operatív programok (36. cikk (3) 
bekezdés) tekintetében az indokolást egy külön kritériumra, azaz a kutatási 
kritériumra kell alapozni: ez a KKV-k egy támogatási mechanizmusa, amelynek 
értelmében szabadon felhasználható bármilyen kutatási eredmény, amelyet teljes 
mértékben állami alapokból finanszíroznak, és amelyet nem véd szabadalom, azzal a 
feltétellel, hogy a kedvezményezett KKV-k az ilyen kutatást innovációvá fejlesztik 
tovább, amely ipari terméket vagy szolgáltatást eredményez;

Er. en
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Módosító: Eluned Morgan

Módosítás: 161
13a. bekezdés (új)

13a. Felhív arra, hogy a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés 
keretében a jövőben benyújtott operatív programokat regionális NUTS I. vagy 
NUTS II. szinten dolgozzák ki, az adott tagállamra jellemző intézményi rendszerrel 
összhangban, figyelemmel a helyi és regionális hatóságok e régiókban betöltött 
szerepére, amikor földrajzi és tematikus koncentrációra vonatkozó együttműködési 
határozatokat hoznak az ezen a területen megjelenő stratégiáknak megfelelően; a 
programokat a tagállamok dolgozzák ki, megfelelően figyelembe véve az ESZA, 
EARDF és az EFF e területre vonatkozó rendelkezéseinek betartását;

Er. en

Módosító: Arlene McCarthy

Módosítás: 162
13a. bekezdés (új)

13a. Hangsúlyozza a városok hozzájárulását a regionális fejlődéshez, és hangsúlyozza 
annak szükségességét, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak szerepükre a 
fenntartható fejlődés támogatásában, a versenyképesség erősítésében, a 
foglalkoztatásban és a társadalmi kohézióban, illetve a környezet javításában;

Er. en

Módosító: Richard Howitt, Catherine Stihler, Zita Gurmai

Módosítás: 163
13a. bekezdés (új)

13a. Sürgeti, hogy támogassák a kirekesztettekkel foglalkozó civil szervezeteket, hogy 
teljes körű szerepet kapjanak a Strukturális Alapok előkészítésében, tervezésében, 
végrehajtásában, értékelésében és ellenőrzésében (44. cikk);

Er. en
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Módosító: Mirosław Mariusz Piotrowski

Módosítás: 164
13a. bekezdés (új)

13a. Felhív annak biztosítására, hogy az Alapok megfelelő pénzügyi támogatást 
nyújtsanak a három prioritást élvező célkitűzés keretében, abból a célból, hogy 
támogassák a városok megújulását, és különösen a lakásellátással foglalkozó 
társaságoknak és közösségeknek, valamint az önkormányzati bérlakások 
tekintetében juttatott forrásokat, amelyek a lakásellátás leghétköznapibb formái az 
új tagállamokban;

Er. en

Módosító: Riitta Myller

Módosítás: 165
13a. bekezdés (új)

13a. Felhív a Strukturális Alapok eljárásainak fenntartására és a következetes 
megközelítés alkalmazására, amikor a jelenlegi szomszédsági programokat 
átalakítják az Unió külső határainál alkalmazott új együttműködési eszközök 
szerinti programokká (ENPI és IPA);

Er. en

Módosító: Elly de Groen-Kouwenhoven

Módosítás: 166
13a. bekezdés (új)

13a. Felhív arra, hogy a végrehajtás előtt valamennyi operatív programot tegyék közzé, 
illetve havi rendszerességgel hozzák nyilvánosságra a megvalósításra vonatkozó 
információkat a végrehajtásra, az eredményekre és a hatásra vonatkozó mutatók 
figyelembevételével; ezen információknak tartalmazni kell a program által nyújtott 
támogatás összegét, a szerződéses megbízottak nevét, a célokat és az egyes
szerződésektől várt eredményeket (36. cikk);

Er. en
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Módosító: Christa Prets

Módosítás: 167
14. bekezdés

törölve

Er. de

Módosító: Richard Seeber

Módosítás: 168
14. bekezdés

törölve

Er. de

Módosító: Rolf Berend

Módosítás: 169
14. bekezdés

14. Felhív arra, hogy szüntessék meg (törlés) a teljesítményt szolgáló közösségi tartalékot
(törlés), mivel nem érte el célját, és csak magasabb adminisztratív kiadásokat 
eredményezett;

Er. de

Módosító: Pedro Guerreiro

Módosítás: 170
14. bekezdés

14. Aggodalmát fejezi ki − a jutalmazási folyamat mechanizmusaként − a minőséget és a 
teljesítményt szolgáló közösségi tartalékra irányuló javaslattal kapcsolatban; úgy véli, 
hogy igazságosabb, tárgyilagosabb és általánosan elfogadhatóbb kritériumokat kell 
alkalmazni annak biztosítására, hogy a javaslat (törlés) elérje ezt a célt anélkül, hogy 
büntetné a kohéziós országoknak a konvergencia megvalósítására tett erőfeszítéseit;

Er. en
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Módosító: Margie Sudre

Módosítás: 171
14. bekezdés

14. Felhív arra, hogy azon tagállamok, amelyeknek szándékában áll, rendelkezhessenek 
− a jutalmazási folyamat mechanizmusaként − a minőséget és a teljesítményt szolgáló 
közösségi tartalékról, (törlés) igazságos és tárgyilagos (törlés) kritériumokkal annak 
biztosítására, hogy a javaslat valóban eléri ezt a célt (48. cikk);

Er. fr

Módosító: Mieczysław Edmund Janowski és Adam Jerzy Bielan

Módosítás: 172
14. bekezdés

14. Felhív arra, hogy − a jutalmazási folyamat mechanizmusaként − hozzanak létre a 
minőséget és a teljesítményt szolgáló közösségi tartalékot, (törlés) igazságos, 
tárgyilagos és közösen elfogadott kritériumokkal annak biztosítására, hogy a javaslat 
valóban eléri ezt a célt (48. cikk);

Er. pl

Módosító: Alfonso Andria

Módosítás: 173
14. bekezdés

14. Felhív arra, hogy − a jutalmazási folyamat mechanizmusaként − (törlés) a minőséget 
és a teljesítményt szolgáló közösségi tartalékra irányuló javaslat ölelje fel a Kohéziós 
Alapot is (20. cikk); felhív azonban igazságosabb, tárgyilagosabb és általánosan 
elfogadhatóbb kritériumok alkalmazására annak biztosítására, hogy a javaslat valóban 
eléri ezt a célt (48. cikk);

Er. it
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Módosító: Elspeth Attwooll

Módosítás: 174
14a. bekezdés (új)

14a. Felhív az ERFA által finanszírozott operatív programokra vonatkozó azon 
követelmény megszüntetésére, amely értelmében tartalmazniuk kell „a régiók közötti 
együttműködést célzó cselekvéseket, legalább egy, más tagállamhoz tartozó régió 
részvételével” (36. cikk (4) bekezdés a) pont);

Er. en

Módosító: Alfonso Andria

Módosítás: 175
14a. bekezdés (új)

14a. Felhív arra, hogy a környezet fenntartására vonatkozó kiegészítő kritériumot 
egyértelműen tüntessék fel a kritériumok azon jegyzékében, amely meghatározza, 
miként kell elosztani a tagállamok között a minőséggel és teljesítménnyel 
kapcsolatos tartalékokat (48. cikk (1) bekezdés);

Er. it

Módosító: Catherine Stihler, Richard Howitt

Módosítás: 176
14a. bekezdés (új)

14a. Felhív a fogyatékkal élő személyek számára biztosított hozzáférhetőség elvének és 
gyakorlatának egyértelmű előírására és elismerésére a stratégiai iránymutatásokban 
és a stratégiai iránymutatások által előírt értékelési folyamatban;

Er. en

Módosító: Miroslav Mikolášik

Módosítás: 177
14a. bekezdés (új)

14a. Felhív a fogyatékkal élő személyek számára biztosított hozzáférhetőség elvének és 
gyakorlatának egyértelmű előírására és elismerésére a stratégiai iránymutatásokban 
és a stratégiai iránymutatások által előírt értékelési folyamatban;
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Er. en

Módosító: Christa Prets

Módosítás: 178
15. bekezdés

törölve

Er. de

Módosító: Richard Seeber

Módosítás: 179
15. bekezdés

törölve

Er. de

Módosító: Rolf Berend

Módosítás: 180
15. bekezdés

törölve

Er. de

Módosító: Gábor Harangozó

Módosítás: 181
15. bekezdés

15. Felhív arra, hogy a nemzeti készenléti tartalékok elve (törlés) választható legyen, és
azt ajánlja, hogy (törlés) rugalmasságot alkalmazzanak végrehajtásukban (49. cikk);

Er. en
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Módosító: Mieczysław Edmund Janowski és Adam Jerzy Bielan

Módosítás: 182
15. bekezdés

15. Felhív a kötelező nemzeti készenléti tartalékok elvének megtartására, de azt ajánlja, 
hogy nagyobb rugalmasságot alkalmazzanak végrehajtási eszközeik tekintetében (49. 
cikk), és arra hív fel, hogy különösen az egyedi operatív programokat kell 
felkészíteni az esetleges válsághelyzetekre, továbbá a tartalékok abban az esetben is 
felhasználhatók, ha ilyen helyzetek nem állnak elő;

Er. pl

Módosító: Bernard Poignant

Módosítás: 183
15. bekezdés

15. Felhív arra, hogy azon tagállamok, amelyeknek szándékában áll, rendelkezhessenek
nemzeti készenléti tartalékról, és azt ajánlja, hogy nagyobb rugalmasságot 
alkalmazzanak végrehajtási eszközei tekintetében (49. cikk);

Er. fr

Módosító: Margie Sudre

Módosítás: 184
15. bekezdés

15. Felhív arra, hogy azon tagállamok, amelyeknek szándékában áll, rendelkezhessenek
nemzeti készenléti tartalékról, és azt ajánlja, hogy nagyobb rugalmasságot 
alkalmazzanak végrehajtási eszközei tekintetében (49. cikk);

Er. fr

Módosító: Catherine Stihler

Módosítás: 185
15. bekezdés

15. Felhív a (törlés) nemzeti készenléti tartalékok elvének megtartására, de azt ajánlja, 
hogy nagyobb rugalmasságot alkalmazzanak végrehajtási eszközeik tekintetében (49. 
cikk);
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Er. en

Módosító: Jan Olbrycht

Módosítás: 186
15a. bekezdés (új)

15a. Az Alapokból juttatott támogatással kapcsolatban módosításra hív fel, figyelembe 
véve a magánfinanszírozás mozgósításának arányát az érintett területeken, 
különösen a közszféra és a magánszféra közötti együttműködés keretében (50. cikk 
d) pont), valamint felhív arra, hogy a módosítási kritériumot ne alkalmazzák olyan 
régiókban, ahol az életszínvonal rendkívül alacsony, vagy ahol komoly probléma az 
alulfoglalkoztatottság; a vállalkozásoknak juttatott támogatással kapcsolatban 
szükséges egy minimális hozzájárulás a kedvezményezettől;

Er. pl

Módosító: Bastiaan Belder

Módosítás: 187
16. bekezdés

törölve

Er. nl

Módosító: Gábor Harangozó

Módosítás: 188
16. bekezdés

16. (törlés) Felhív arra, hogy a közösségi hozzájárulás mértékét emeljék 80 %-ról 85 %-
ra a kohéziós országokban a konvergencia célkitűzés keretében végrehajtott 
programok esetében; ez a növelés lehetővé teszi, hogy a tagállamok és a Bizottság 
közötti megállapodás alapján, megfelelő szintű intervenciót alkalmazzanak, 
figyelembe véve a kohéziós országok sajátosságait, társadalmi-gazdasági fejlődésük 
alacsony szintjét és az alapvető infrastruktúra terén fennálló jelentős szükségleteiket 
(51. cikk);

Er. en
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Módosító: Jan Březina

Módosítás: 189
16. bekezdés

16. (törlés) Felhív arra, hogy a legkülső régiókhoz hasonlóan növeljék a társfinanszírozási 
arányt 85 %-ra a kohéziós országoknak az 1. célkitűzés programjai által érintett 
régiói tekintetében is; ebben az összefüggésben úgy véli, hogy nem csak a földrajzi, 
de a gazdasági kritérium tekintetében is magasabb társfinanszírozást kell 
biztosítani;

Er. en

Módosító: Richard Falbr

Módosítás: 190
16. bekezdés

16. (törlés) Felhív arra, hogy (törlés) megfelelően indokolt esetekben növeljék a 
társfinanszírozási arányt 85 %-ra a kohéziós országoknak az 1. célkitűzés programjai 
által érintett régiói tekintetében is;

Er. en

Módosító: Eluned Morgan

Módosítás: 191
16. bekezdés

16. Ellenáll a javasolt társfinanszírozási arány megváltoztatását célzó nyomásnak és 
felszólít arra, hogy a társfinanszírozás meghatározásai továbbra is segítsék az 
önkéntes munka megfelelő támogatásként történő felhasználását (51. cikk) (törlés);

Er. en

Módosító: Richard Howitt, Catherine Stihler, Zita Gurmai

Módosítás: 192
16. bekezdés

16. Ellenáll a javasolt társfinanszírozási arány megváltoztatását célzó nyomásnak és 
sürget, hogy a társfinanszírozás meghatározásai továbbra is segítsék az önkéntes 
munka megfelelő támogatásként történő felhasználását (51. cikk), de felhív arra, 
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hogy a megengedhető növelést emeljék kétszeresére − 10 százalékpontra − azon 
területek esetében, amelyekre a javaslatban meghatározott földrajzi vagy természeti 
hátrányok közül egynél több vonatkozik (52. cikk);

Er. en

Módosító: Alyn Smith

Módosítás: 193
16. bekezdés

16. Felhív arra, hogy az ERFA vagy az ESZA által társfinanszírozott közkiadások 
maximumát 60 %-ban állapítsák meg a „regionális együttműködés és 
foglalkoztatás” célkitűzés szerinti operatív programok keretében (51. cikk (3) 
bekezdés c) pont), és felhív arra, hogy a megengedhető növelést emeljék kétszeresére 
− 10 százalékpontra − azon területek esetében, amelyekre a javaslatban meghatározott 
földrajzi vagy természeti hátrányok közül egynél több vonatkozik (52. cikk);

Er. en

Módosító: Alain Hutchinson

Módosítás: 194
16. bekezdés

16. Ellenáll a javasolt társfinanszírozási arány megváltoztatását célzó nyomásnak (51. 
cikk), de felhív arra, hogy a megengedhető növelést emeljék kétszeresére − 10 
százalékpontra − azon területek esetében, amelyekre a javaslatban meghatározott 
földrajzi vagy természeti hátrányok közül egynél több vonatkozik; szintén felhív egy 
10 százalékpontos növelés bevezetésére a városi területek esetében (52. cikk);

Er. fr

Módosító: Jan Olbrycht

Módosítás: 195
16. bekezdés

16. Különleges esetekben elfogadja a javasolt társfinanszírozási arány változtatását (51. 
cikk), és felhív arra, hogy a megengedhető növelést emeljék kétszeresére − 10 
százalékpontra − azon területek esetében, amelyekre a javaslatban meghatározott 
földrajzi vagy természeti hátrányok közül egynél több vonatkozik (52. cikk);
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Er. pl

Módosító: Mieczysław Edmund Janowski és Adam Jerzy Bielan

Módosítás: 196
16. bekezdés 

16. Kizárólag megfelelően indokolt esetekben fogadja el a javasolt társfinanszírozási 
arány megváltoztatását (51. cikk), és felhív arra, hogy a megengedhető növelést 
emeljék kétszeresére − 10 százalékpontra − azon területek esetében, amelyekre a 
javaslatban meghatározott földrajzi vagy természeti hátrányok közül egynél több 
vonatkozik (52. cikk);

Er. pl

Módosító: Pedro Guerreiro

Módosítás: 197
16. bekezdés

16. Ellenáll a javasolt társfinanszírozási arány lefelé történő változtatását célzó 
nyomásnak (51. cikk), de felhív arra, hogy a megengedhető növelést emeljék 
kétszeresére − 10 százalékpontra − azon területek esetében, amelyekre a javaslatban 
meghatározott földrajzi vagy természeti hátrányok közül egynél több vonatkozik (52. 
cikk);

Er. es

Módosító: Giovanni Claudio Fava

Módosítás: 198
16a. bekezdés (új)

16a. A kohéziós politika területi dimenziója tekintetében felhív arra, hogy a valamennyi 
sziget régióit érintő hátrányokat az európai alkotmány III-220. cikkében előírtaknak 
megfelelően ismerjék el (52. és 53. cikk);

Er. it
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Módosító: Francesco Musotto, Luigi Cocilovo, és Alfonso Andria

Módosítás: 199
16a. bekezdés (új)

16a. A kohéziós politika területi dimenziója tekintetében felhív arra, hogy a valamennyi 
sziget régióit érintő hátrányokat az európai alkotmány III-220. cikkében előírtaknak 
megfelelően ismerjék el (52. és 53. cikk);

Er. it

Módosító: Jan Olbrycht

Módosítás: 200
16a. bekezdés (új)

16a. A „konvergencia” célkitűzés keretében nyújtott, növekvő közösségi támogatással 
kapcsolatban felhívja a Bizottságot (52. cikk), hogy vegye megfelelően figyelembe a 
régi ipari régiókat és tegye jogosulttá azokat az említett támogatási többletre, amely 
elengedhetetlen a gazdasági szerkezetátalakítás hatásainak enyhítéséhez;

Er. pl

Módosító: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Módosítás: 201
16a. bekezdés (új)

16a. Felhív arra, hogy a finanszírozás uniós része elvben ne haladja meg a 75 %-ot, hogy 
biztosítsák a régiónak nyújtott támogatás hatékonyságát és fenntarthatóságát; a 
„technikai segítségnyújtás” kivételt jelent; kiegészítő innovatív vagy régiók közötti 
intézkedések esetén a finanszírozás uniós része elérheti a 85 %-ot (50−53. cikk);

Er. de

Módosító: Alyn Smith

Módosítás: 202
16b. bekezdés (új)

16b. Felhív arra, hogy az Európai Unió észak-atlanti peremén fekvő külső szigetekre 
vonatkozó operatív programokat tüntessék fel az 51. cikk (4) bekezdésében, a 
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„konvergencia” vagy a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés 
alatt;

Er. en

Módosító: Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 203
17. bekezdés

17. Elutasítja a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy csak a (törlés) közkiadásokra
(törlés) korlátozza a társfinanszírozást annak elkerülésére, hogy további terhet 
rójanak a fejlesztett régiók költségvetéseire, és abból a célból, hogy ösztönzőket 
hozzanak létre a magánszféra forrásainak mozgósítására, és e helyett felhív a 
jelenlegi arányok megőrzésére;

Er. de

Módosító: Garrelt Duin

Módosítás: 204
17. bekezdés

17. Elutasítja (törlés) az arra irányuló javaslatot, amely csak a bejelentett közkiadások 
bizonyos százalékára korlátozza a közösségi társfinanszírozási arányt, mivel ez 
ellentétes azokkal (a Bizottság által is tett) erőfeszítésekkel, amelyek célja a 
magánszféra forrásainak mozgósítása a közszféra és magánszféra közötti 
együttműködések összefüggésében;

Er. de

Módosító: Bernadette Bourzai, Brigitte Douay

Módosítás: 205
17. bekezdés

17. felhív arra, hogy gondolják át még egyszer az arra irányuló javaslatot, hogy a 
Alapokból nyújtott hozzájárulások mértékét a közkiadásokhoz viszonyítva számítsák 
ki; ehelyett felhív arra, hogy a köz- és magánszféra teljes kiadásait vegyék 
figyelembe, de a magánszféra kiadásait csak akkor vegyék számításba, ha azok 
közkiadásokat kísérnek, ezzel ösztönözve a közszféra és a magánszféra közötti 
együttműködést pozitív megközelítés alkalmazására, és megakadályozva annak a 
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lehetőségét, hogy közösségi alapokból tisztán magánberuházásokat 
társfinanszírozzanak;

Er. fr

Módosító: Bastiaan Belder

Módosítás: 206
17. bekezdés

17. Határozottan támogat minden olyan ösztönzőt, amely a magántőke mozgósítását és 
a közszféra és a magánszféra közötti együttműködés támogatását célozza az új 
programozási időszakban (50d. és 54. cikk); úgy véli, hogy a regionális politika által 
nyújtott lehetőségek megfelelő kiaknázásához valamennyi érintett fél maximális 
erőfeszítése szükséges a tagállamokban; ezért felhív arra, hogy ösztönözzék a 
magántőke részvételét azáltal, hogy közösségi alapok felhasználásával 
társfinanszírozzanak magánberuházásokat (51. és 76. cikk);

Er. xm

Módosító: Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Módosítás: 207
17. bekezdés

17. Felhív azon egyszerűsítő javaslat megtartására, amely csak a bejelentett közkiadások 
bizonyos százalékára korlátozza a közösségi társfinanszírozási arányt; (törlés) (51. és 
76. cikk); amennyiben létrejön a közszféra és a magánszféra közötti együttműködési 
(PPP) szerződés a kijelölt hatóság és a magánszférát képviselő érintett partner 
(kedvezményezett) között, a magánberuházás részben társfinanszírozható az adott 
PPP-szerződés alapján;

Er. en

Módosító: Jan Březina

Módosítás: 208
17. bekezdés

17. Felhív az arra irányuló javaslat újbóli mérlegelésére, amely csak a bejelentett 
közkiadások bizonyos százalékára korlátozza a közösségi társfinanszírozási arányt; 
úgy véli, hogy a tagállamoknak kell eldönteni, miként számítják ki az Alapokból 
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származó hozzájárulás mértékét: az összes támogatható költséghez vagy az összes 
közkiadáshoz viszonyítva; ebben az összefüggésben hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy a magánszférát több felelősséggel ruházzák fel és ösztönözzék 
részvételét a regionális fejlesztésben;

Er. en

Módosító: Richard Falbr

Módosítás: 209
17. bekezdés 

17. Indítványozza, hogy fenntartsák azt az alapelvet, amely szerint az alapokból 
származó hozzájárulásokat vagy az összes támogatható költség vagy az összes 
támogatható köz- vagy azzal egyenértékű kiadás (nemzeti, regionális vagy helyi és 
közösségi) viszonylatában számítsák ki minden egyes segítségnyújtási művelet 
esetében;

Er. en

Módosító: Eluned Morgan

Módosítás: 210
17. bekezdés 

17. Erősen támogat minden olyan ösztönzést, amely a magántőke mozgósítására és a 
közszféra és a magánszféra közötti partnerségek előmozdítására irányul az új 
programozási időszakban (50. cikk d) pont és 54. cikk); elutasítja a Bizottság azon 
javaslatait, amelyek a társfinanszírozást kizárólag a közkiadásokra korlátozzák; 
javasolja, hogy a tagállamok meghatározott korlátok között megválaszthassák, hogy 
az egyes intézkedések esetében a magánfinanszírozás milyen arányban járulhat 
hozzá a társfinanszírozás kiszámításához;

Er. en

Módosító: Gábor Harangozó

Módosítás: 211
17. bekezdés 

17. Erősen támogat minden olyan ösztönzést, amely a magántőke mozgósítására és a 
közszféra és a magánszféra közötti partnerségek előmozdítására irányul az új 
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programozási időszakban (50. cikk d) pont és 54. cikk); felhív a strukturális 
alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1260/1999/EK 
tanácsi rendelet szerinti jelenlegi gyakorlat fenntartására (29. cikk (2) bekezdés), 
amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a közösségi hozzájárulást vagy 
kizárólag a megállapított közkiadások vagy az összes támogatható költség, ideértve a 
magánforrásokat, alapján számítsák ki; az összes támogatható költséget alapul vevő 
jelenlegi módszer fenntartása segítené az állami költségvetésből való 
társfinanszírozás szükségességének enyhítését (51. és 76. cikk);

Er. en

Módosító: Konstantinos Hatzidakis

Módosítás: 212
17. bekezdés 

17. Erősen támogat minden olyan ösztönzést, amely a magántőke mozgósítására és a 
közszféra és a magánszféra közötti partnerségek előmozdítására irányul az új 
programozási időszakban (50. cikk d) pont és 54. cikk); úgy véli, hogy a közösségi 
társfinanszírozási aránynak kizárólag a megállapított közkiadások százalékaként 
való kiszámítása a szóban forgó rendeletnek jelentős egyszerűsítő javaslatát alkotja 
és jobban biztosítja az addicionalitás elvének alkalmazását; ugyanakkor felhív a 
társfinanszírozási aránynak az egyes intézkedések helyett az egyes prioritások 
tekintetében való kiszámítása révén biztosított rugalmasság fenntartására (51. és 76. 
cikk);

Er. en

Módosító: Elspeth Attwooll

Módosítás: 213
17. bekezdés 

17. Erősen támogat minden olyan ösztönzést, amely a magántőke mozgósítására és a 
közszféra és a magánszféra közötti partnerségek előmozdítására irányul az új 
programozási időszakban (50. cikk d) pont és 54. cikk); úgy véli, hogy a közösségi 
társfinanszírozási aránynak kizárólag a megállapított közkiadások százalékaként 
való kiszámítása a szóban forgó rendeletnek jelentős egyszerűsítő javaslatát alkotja 
és jobban biztosítja az addicionalitás elvének alkalmazását; ugyanakkor felhív a 
társfinanszírozási aránynak az egyes intézkedések helyett az egyes prioritások 
tekintetében való kiszámítása révén biztosított rugalmasság fenntartására (51. és 76. 
cikk); hangsúlyozza azonban, hogy a társfinanszírozási arány kiszámítása nem 
történhet oly módon, hogy az sértse a nem kormányzati szervezeteknek és egyéb 
nonprofit szervezeteknek a Strukturális Alapok tevékenységeiben való részvételét;
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Er. en

Módosító: Catherine Stihler

Módosítás: 214
17. bekezdés 

17. Felhív a közösségi társfinanszírozási arányt a kizárólag a megállapított közkiadások 
százalékértékére korlátozó egyszerűsítő javaslat fenntartására; elutasít ezért a 
kizárólag magánforrásból származó beruházásoknak a közösségi alapok általi 
társfinanszírozására irányuló minden elképzelést, hangsúlyozza azonban, hogy a nem 
kormányzati szervezetek és egyéb nonprofit szervezetek számára továbbra is lehetővé 
kell tenni, hogy az alapokból megfelelő módon támogatásban részesülhessenek;

Er. en

Módosító: Christa Prets

Módosítás: 215
17. bekezdés 

17. Felhív a közösségi társfinanszírozási arányt a kizárólag a megállapított közkiadások 
százalékértékére korlátozó egyszerűsítő javaslat fenntartására; elutasít ezért a 
magánbefektetéseknek kizárólag a közösségi alapok általi társfinanszírozására 
irányuló minden elképzelést (51. és 76. cikk);

Er. de

Módosító: Richard Seeber

Módosítás: 216
17. bekezdés 

17. Felhív a közösségi társfinanszírozási arányt a kizárólag a megállapított közkiadások 
százalékértékére korlátozó egyszerűsítő javaslat fenntartására; elutasít ezért a 
magánbefektetéseknek kizárólag a közösségi alapok általi társfinanszírozására 
irányuló minden elképzelést (51. és 76. cikk);

Er. de
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Módosító: Alain Hutchinson

Módosítás: 217
17a. bekezdés (új)

17a. Úgy véli, hogy a tevékenységeiket áthelyező vállalkozásokat sújtó szankciók 
bevezetésére irányuló bizottsági javaslat elengedhetetlen intézkedés, amelyet 
azonban meg kell erősíteni, tekintetbe véve, hogy az ilyen áthelyezések jelentős 
munkahelyvesztést eredményeznek és ezért felelősek az érintett régió gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziója konszolidációjának súlyos veszélyeztetéséért; 
szükségesnek véli például a „fordított” áthelyezés jelenségének megcélzását is az 
ilyen szankcióknak az olyan vállalkozásokra való kiterjesztésével, amelyek 
tevékenységeik áthelyezésével azzal a céllal fenyegetőznek, hogy alkalmazottaikat 
jelentős bérmegtakarítások elérése céljából rábírják a rosszabb munkakörülmények 
vagy a hosszabb munkaidő azonos bérezés melletti elfogadására (56. cikk);

Er. fr

Módosító: Garrelt Duin

Módosítás: 218
17a. bekezdés (új)

17a. Felhív a rendeletnek egy további rendelkezéssel való kiegészítésére, amely megtiltja 
az olyan projektek támogatásban való részesítését, amelyek jelentős 
munkahelyvesztéseket vagy egy üzem jelenlegi helyén való bezárását 
eredményeznék;

Er. de

Módosító: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Módosítás: 219
17a. bekezdés (új)

17a. Indítványozza, hogy a finanszírozásban részesülő társaságoknak legalább 15 évre 
tiltsák meg az egy másik fejlesztési régióba való áthelyezést vagy részleges 
áthelyezést, a hozzájárulástól függően, a hozzájárulás visszafizetésének terhe mellett 
(55. cikk);

Er. de
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Módosító: Jan Olbrycht

Módosítás: 220
17a. bekezdés (új)

17a. Felhívja a Bizottságot, hogy a bevételt eredményező projektekre fordított 
közkiadások kiszámítása tekintetében (54. cikk (2) bekezdés) tekintsen el a 
„rendesen” elvárható nyereségességtől és olyan számítási rendszert vezessen be, 
amely megfelelően figyelembe veszi a régió típusát és fejlettségi szintjét; felhívja 
továbbá a Bizottságot, hogy a méltányosság elvét az érintett tagállam viszonylagos 
jólétéhez kapcsolódva figyelembe vevő számítást tegye kötelezővé és az ne szükség 
esetén és önkéntes alapon legyen alkalmazható;

Er. pl

Módosító: Gábor Harangozó

Módosítás: 221
17a. bekezdés (új)

17a. Indítványozza, hogy a tagállamok számára tegyék lehetővé, hogy valamennyi 
projektre – nagy- és kisebb léptékű – vonatkozó operatív programjaikat 2007. január 
1-je előtt a Bizottsághoz értékelésre benyújthassák, mivel ez nagyon fontos szerepet 
játszik a projekt előkészítésében és az operatív program végrehajtásának 
megvalósításában; a jelenlegi szabályt, amely 1988 óta van hatályban, ezért fenn 
kell tartani (55. cikk);

Er. en

Módosító: Gábor Harangozó

Módosítás: 222
17b. bekezdés (új)

17b. Elutasítja a műveletek idejére meghatározott ötéves időtartamnak, amely a 2000–
2006-os programozási időszakban alkalmazandó, a rendelettervezetben javasolt hét 
évre történő meghosszabbítását, mivel a rendelkezés nem képvisel jelentős 
hozzáadott értéket (56. cikk);

Er. en
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Módosító: Catherine Stihler, Eluned Morgan

Módosítás: 223
18. bekezdés 

törölve

Er. en

Módosító: Margie Sudre

Módosítás: 224
18a. bekezdés (új)

18a. Felhív az arányosság elvének a programozásban (31–37. cikk), az értékelésben (45. 
cikk) és az irányításban, monitoringban és ellenőrzésben (57–73. cikk) való és a 
programok léptékével összhangban álló eredményes alkalmazására; úgy véli 
továbbá, hogy ezeken a területeken az egyszerűsítés elvét minden programra 
alkalmazni kell;

Er. fr

Módosító: Bernard Poignant

Módosítás: 225
18a. bekezdés (új)

18a. Felhív az arányosság elvének a programozásban (31–37. cikk), az értékelésben (45. 
cikk) és az irányításban, monitoringban és ellenőrzésben (57–73. cikk) való és a 
programok léptékével összhangban álló eredményes alkalmazására; úgy véli 
továbbá, hogy ezeken a területeken az egyszerűsítés elvét az összes tagállam 
érdekében minden programra alkalmazni kell;

Er. fr

Módosító: Eluned Morgan

Módosítás: 226
18a. bekezdés (új)

18a. Megállapítja, hogy a Bizottság és a tagállamok együttesen felelősek a Strukturális 
Alapokért; felhívja a tagállamokat, hogy az EU adófizetői pénzének szabályos, 
jogszerű és átlátható módon történő elköltésére vonatkozóan évente megerősítő 
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nyilatkozatot tegyenek; indítványozza, hogy ezeket a nyilatkozatokat az egyes 
tagállamok pénzügyminiszterei írják alá;

Er. en

Módosító: Elly de Groen-Kouwenhoven

Módosítás: 227
18a. bekezdés (új)

18a. Felhív az alapok átláthatóságáról szóló, a közösségi és nemzeti szintű tájékoztatásra 
és nyilvánosságra vonatkozó egyértelmű szabályokat és eljárásokat tartalmazó új 
közösségi iránymutatások elfogadására (68. cikk);

Er. en

Módosító: Eluned Morgan

Módosítás: 228
19. bekezdés 

19. Támogatja az arányos ellenőrző intézkedésekre tett javaslatot, ugyanakkor 
indítványozza, hogy az arányossági rendelkezéseket, amelyek értelmében nem 
végeznek szisztematikus ellenőrzéseket, minden olyan programra alkalmazzák, ahol 
az EU társfinanszírozási aránya az operatív program szerinti összérték 50 %-a alatt 
van;

Er. en

Módosító: István Pálfi, László Surján

Módosítás: 229
19. bekezdés 

19. Támogatja az egyszerűsítés elvét az adminisztrációs terhek enyhítésére figyelemmel, 
ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az EU által támogatásra kiadott minden egyes 
eurora ugyanazokat az ellenőrzési szabályokat kell alkalmazni (73. cikk);

Er. hu
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Módosító: Riitta Myller

Módosítás: 230
19. bekezdés 

19. Felhív (törlés) az arányos ellenőrző intézkedésekre vonatkozóan javasolt határértékek 
(társfinanszírozás: 33 % és költség: 250 millió EUR) megemelésére, amelyek alatt a 
Bizottság nem végez szisztematikus ellenőrzéseket; mindamellett felhív a különböző 
alapok sajátos jellemzőinek figyelembevételére (73. cikk);

Er. fi

Módosító: Gábor Harangozó

Módosítás: 231
20. bekezdés 

20. Indítványozza a Strukturális Alapokra vonatkozóan javasolt előfinanszírozási 
összegek 7 %-ról 10,5 %-ra való növelését (81. cikk);

Er. en

Módosító: Pedro Guerreiro

Módosítás: 232
20. bekezdés 

20. Elutasítja a javasolt előfinanszírozási összegek bármely negatív irányú
megváltoztatását, és úgy véli, hogy azokat a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap 
esetében növelni kell (81. cikk);

Er. en

Módosító: Richard Falbr

Módosítás: 233
20a. bekezdés (új)

20a. Indítványozza, hogy a tagállamok számára tegyék lehetővé, hogy a jelentős 
projekteket, a 38. cikkben meghatározottak szerint, 2007. január 1-je előtt 
benyújthassák; az ilyen esetekben a kiadások attól az időponttól részesíthetők az 
alapokból származó hozzájárulásban, amikor a Bizottság kézhez kapja a támogatási 
kérelmet; ezen időpontnak kell képeznie a kiadások támogathatóságának kezdetét;
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Er. en

Módosító: Riitta Myller

Módosítás: 234
20a. bekezdés (új)

20a. Indítványozza, hogy a kifizetéseket szabálytalanságok és a közösségi jog megsértése 
esetén függesszék fel az operatív programok végrehajtása során (91. cikk);

Er. en

Módosító: Vladimír Železný

Módosítás: 235
21. bekezdés 

21. Felhív az N+2 szabály 10 új tagállamban regionális szinten végrehajtott 
projektekhez kapcsolódó alkalmazásának nagyobb fokú rugalmasságára, mivel 
helyénvalónak ítéli meg, hogy ezek az új tagállamok átmeneti mentességet kapjanak 
e szabály szigorú végrehajtása alól annak érdekében, hogy lehetőségük nyíljon a 
következő programozási időszakban a szabály teljes körű és feltétel nélküli 
végrehajtásához szükséges képességek megszerzésére;

Er. en

Módosító: Catherine Stihler

Módosítás: 236
21. bekezdés 

21. Helyesli az N+2 elv fenntartását, mivel annak előnyei (törlés) az elvnek a pénzügyi 
lebonyolítás meggyorsítására gyakorolt hatása révén bebizonyosodtak a jelenlegi 
programozási időszakban; üdvözli a Bizottság által a szabály alkalmazása révén 
javasolt nagyobb fokú rugalmasságot és javasolja, hogy a 2007. január 1-je után 
jóváhagyott operatív programok esetében a kötelezettségvállalás automatikus 
visszavonásának első napját a program jóváhagyása napját követő év január 1-jétől 
számítsák;

Er. en
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Módosító: Richard Falbr

Módosítás: 237
21. bekezdés 

21. Általában véve elutasítja az N+2 szabály mindennemű további enyhítését (törlés), 
mivel annak előnyei a szabálynak az alapok hatékony végrehajtása javításában való 
eredményessége révén bebizonyosodtak a jelenlegi programozási időszakban (93. 
cikk); felhív azonban a jelentős projektek esetében biztosítandó nagyobb fokú 
rugalmasságra, mivel a fenti szabálynak a Kohéziós Alapra való teljes körű és 
azonnali alkalmazása nem jár kockázat nélkül a Kohéziós Alapból részesülő 
országok esetében;

Er. en

Módosító: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Módosítás: 238
21. bekezdés 

21. Elutasítja az N+2 szabály mindennemű további enyhítését a jelentős projektekre 
vonatkozóan eddig javasolt rugalmasság és a rugalmasságnak a késedelmes 
jóváhagyás miatt halasztott kezdésű programok esetében való bevezetése kivételével,
mivel annak előnyei a szabálynak az alapok hatékony végrehajtása javításában való 
eredményessége révén bebizonyosodtak a jelenlegi programozási időszakban (93. 
cikk);

Er. en

Módosító: Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Eugenijus Gentvilas, 
Marian Harkin, Paavo Väyrynen

Módosítás: 239
21. bekezdés 

21. Elutasítja az N+2 szabály mindennemű további enyhítését a jelentős projektekre 
vonatkozóan eddig javasolt rugalmasság kivételével, mivel annak előnyei a szabálynak 
az alapok hatékony végrehajtása javításában való eredményessége révén 
bebizonyosodtak a jelenlegi programozási időszakban (93. cikk); mindamellett úgy 
véli, hogy a 2007. január 1-je után jóváhagyott operatív programok esetében az első 
kötelezettségvállalás automatikus visszavonását, a 92. cikk (1) bekezdésében 
említettek szerint, a program jóváhagyásának napját követő második év december 
31-ig meg kell hosszabbítani (92. cikk (3) bekezdés);
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Er. en

Módosító: Mieczysław Edmund Janowski and Adam Jerzy Bielan

Módosítás: 240
21. bekezdés 

21. elutasítja (törlés) az N+2 szabály további enyhítését a szabálynak a jelentős 
projektekre vonatkozóan javasolt, a programozási időszak első három évében való 
végrehajtásának rugalmassága kivételével, mivel annak előnyei a szabálynak az 
alapok hatékony végrehajtása javításában való eredményessége révén 
bebizonyosodtak a jelenlegi programozási időszakban (93. cikk);

Er. pl

Módosító: Eluned Morgan

Módosítás: 241
21. bekezdés 

21. Elutasítja az N+2 szabály mindennemű további enyhítését a jelentős projektekre 
vonatkozóan eddig javasolt rugalmasság kivételével, mivel annak előnyei a 
szabálynak az alapok hatékony végrehajtása javításában való eredményessége révén 
bebizonyosodtak a jelenlegi programozási időszakban (93. cikk); mindamellett úgy 
véli, hogy a „területi együttműködés” célkitűzés szerinti kötelezettségvállalásokhoz 
kapcsolódó időtartamot (N+3)-ra kell meghosszabbítani a program transznacionális 
vonatkozása miatt;

Er. en

Módosító: Alain Hutchinson

Módosítás: 242
21. bekezdés 

21. Elutasítja az N+2 szabály mindennemű további enyhítését a jelentős projektekre 
vonatkozóan eddig javasolt rugalmasság kivételével, mivel annak előnyei a 
szabálynak az alapok hatékony végrehajtása javításában való eredményessége révén 
bebizonyosodtak a jelenlegi programozási időszakban; úgy véli azonban, hogy az 
infrastruktúrát, épületeket vagy földet érintő strukturális projektek végrehajtásának 
programja kontextusában a Bizottság, a programért felelős tagállam, régió vagy 
város bejelentése alapján, pontos kritériumok szerint, az előző pontban említett 
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határidő egyéves meghosszabbítását engedélyezheti a programozás első két évében 
(93. cikk);

Er. fr

Módosító: Pedro Guerreiro

Módosítás: 243
21. bekezdés 

21. Megismétli, hogy a Strukturális Alapok pénzügyi forrásait kiadási célkitűzésnek kell 
tekinteni, és úgy véli, hogy az N+2 szabályt ebben a kontextusban kell értékelni, a 
jelentős projektek esetében eddig javasolt nagyobb fokú rugalmasság biztosításával, 
különösen a programozás első éveiben, mivel a szabály előnyeiről még meg kell 
bizonyosodni (törlés); elutasítja az N+2 szabálynak a Kohéziós Alapra való 
kiterjesztését;

Er. en

Módosító: Gábor Harangozó

Módosítás: 244
21. bekezdés 

21. Elutasítja az N+2 szabály mindennemű további enyhítését a Strukturális Alapok 
esetében, a jelentős projektekre vonatkozóan eddig javasolt rugalmasság kivételével, 
mivel annak előnyei a szabálynak az alapok hatékony végrehajtása javításában való 
eredményessége révén bebizonyosodtak a jelenlegi programozási időszakban (93. 
cikk); indítványozza, hogy az N+2 szabályt a Kohéziós Alapra ne alkalmazzák, mivel 
az jelentős korlátozást jelentene, amely mind a tervezésben, mind a végrehajtásban 
súlyos hiányosságokat eredményezhet; az előirányzatok jelentős összegű 
kötelezettségvállalásainak nagymértékű visszavonása tekintetében fennálló 
kockázatok elkerülése végett a Kohéziós Alappal kapcsolatos ezen szabályokat 
továbbra is alkalmazni kell;

Er. en
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Módosító: László Surján, István Pálfi

Módosítás: 245
21. bekezdés 

21. Elutasítja az N+2 szabály mindennemű további enyhítését a Strukturális Alapokra 
vonatkozóan, mivel annak előnyei a szabálynak az alapok hatékony végrehajtása 
javításában való eredményessége révén bebizonyosodtak a jelenlegi programozási 
időszakban; a pénzügyi fegyelem fenntartása mellett és a területi kohézió 
megvalósítása érdekében, felhív, átmeneti de korlátozott időszakra, az N+3 
szabálynak a Kohéziós Alap által támogatott projektekre való alkalmazására; 
ugyanakkor az N+2 szabály alkalmazásáról a gazdasági hasznosíthatóság 
szempontjából készített részletes elemzés elvégzését sürgeti (93. cikk);

Er. hu

Módosító: Bastiaan Belder

Módosítás: 246
21. bekezdés 

21. Elutasítja az N+2 szabály mindennemű további enyhítését a megállapított kivételek és 
a jelentős projektekre vonatkozóan eddig javasolt rugalmasság kivételével, mivel 
annak előnyei a szabálynak az alapok hatékony végrehajtása javításában való 
eredményessége révén bebizonyosodtak a jelenlegi programozási időszakban (93. és 
95. cikk);

Er. nl

Módosító: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Módosítás: 247
22a. bekezdés (új)

22a. Indítványozza, hogy az ESZA esetében is tegyék lehetővé, hogy a szükséges nemzeti 
társfinanszírozást a program szintű társfinanszírozás legfeljebb 25 %-ának 
megfelelő átalányfizetés alapján állapítsák meg az egyes egyedi esetenként történő 
számítás helyett, feltéve, hogy a számítást elismert és rögzített eljárások, úgymint 
véletlenszerű mintavétel, alapján hajtják végre a felesleges bürokrácia elkerülése és 
a foglalkoztatás előmozdítása eszközeinek egyidejű optimalizálása érdekében (66. 
cikk);
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Er. de

Módosító: Eluned Morgan

Módosítás: 248
23. bekezdés 

törölve

Er. en

Módosító: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Módosítás: 249
23. bekezdés 

törölve

Er. en

Módosító: Jan Olbrycht

Módosítás: 250
23. bekezdés 

törölve

Er. pl

Módosító: Gábor Harangozó

Módosítás: 251
23. bekezdés 

23. Felhív, a támogatható kiadások keretén belül, a vissza nem térítendő HÉA-nak és a 
lakhatási költségeknek a „konvergencia” célkitűzésbe való bevonására a szociális 
szempontból jelentős műveletek – úgymint a mesterséges környezet rehabilitációja és 
az állandó köztulajdonban lévő lakóházak felújítása, lebontása és pótlása az 
elhanyagolt területeken – esetében;

Er. en
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Módosító: Jan Březina

Módosítás: 252
23. bekezdés 

23. Felhív a vissza nem térítendő HÉA támogathatóságának fenntartására, mivel az a 
HÉA-t nem fizető kedvezményezettek számára a beruházások elengedhetetlen részét 
képezi;

Er. en

Módosító: Alain Hutchinson

Módosítás: 253
23. bekezdés 

23. Elutasít minden kísérletet, amely az olyan kiadásoknak a közösségi társfinanszírozás 
kiszámításának alapját képező kiadásként való bevezetésére irányul, amelyek nem 
kapcsolódnak a beruházáshoz, úgymint HÉA-visszatérítések vagy lakásépítés; úgy 
véli azonban, hogy a szociális bérlakásoknak az energiatakarékosságra, a 
környezetvédelemre és a „társadalmi kohézió” célkitűzésnek való megfelelésre 
irányuló felújításával kapcsolatos kiadásokat fel kell venni a támogatható kiadások 
közé;

Er. fr

Módosító: Tunne Kelam

Módosítás: 254
23. bekezdés 

23. Elutasít minden kísérletet, amely az olyan kiadásoknak a közösségi társfinanszírozás 
kiszámításának alapját képező kiadásként való bevezetésére irányul, amelyek nem 
kapcsolódnak a beruházáshoz, úgymint (törlés) lakhatási költségek; javasolja 
azonban, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap alapján a 
HÉA-visszatérítéseket segítségnyújtási célokból tegyék támogathatóvá;

Er. et
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Módosító: Mieczysław Edmund Janowski and Adam Jerzy Bielan

Módosítás: 255
23. bekezdés 

23. Elutasít minden kísérletet, amely az olyan kiadásoknak a közösségi társfinanszírozás 
kiszámításának alapját képező kiadásként való bevezetésére irányul, amelyek nem 
kapcsolódnak a beruházáshoz, úgymint a visszaigényelhető HÉA-ból származó 
bevétel és lakhatási költségek, a szociális lakhatás és a közüzemi szolgáltatások 
lakhatási célú beépítésre szánt földterületre való telepítésének költségei kivételével;

Er. pl

Módosító: Catherine Stihler

Módosítás: 256
23. bekezdés 

23. Elutasít minden kísérletet, amely az olyan kiadásoknak a közösségi társfinanszírozás 
kiszámításának alapját képező kiadásként való bevezetésére irányul, amelyek nem 
kapcsolódnak a beruházáshoz, úgymint a visszaigényelhető HÉA (törlés) vagy 
lakhatási költségek;

Er. en

Módosító: Bastiaan Belder

Módosítás: 257
23. bekezdés 

23. Elutasít minden kísérletet, amely az olyan kiadásoknak a közösségi társfinanszírozás 
kiszámításának alapját képező kiadásként való bevezetésére irányul, amelyek nem 
kapcsolódnak a beruházáshoz, úgymint a HÉA bevallásra kötelezett szervezetek
HÉA-visszatérítései vagy lakhatási költségek;

Er. nl
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Módosító: Konstantinos Hatzidakis

Módosítás: 258
23. bekezdés 

23. Elutasít minden kísérletet, amely az olyan kiadásoknak a közösségi társfinanszírozás 
kiszámításának alapját képező kiadásként való bevezetésére irányul, amelyek nem 
kapcsolódnak a beruházáshoz, úgymint HÉA-visszatérítések vagy lakhatási költségek;

Er. en

Módosító: Rolf Berend, Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 259
23a. bekezdés (új) 

23a. Felhív az általános rendelkezések megállapításáról szóló rendelettervezet és az 
Európai Szociális Alapról szóló rendelettervezet közötti összhangra azon rendelkezés 
tekintetében, amely szerint csak a visszaigényelhető HÉA nem jogosult támogatásra;

Er. de

Módosító: Manfred Weber

Módosítás: 260
23a. bekezdés (új)

23a. Felhív arra a rendelkezésre, amely értelmében a NUTS III. határok mentén a 
támogatások között nem lehet 20 %-ot meghaladó az eltérés; ez nem vezethet a 
gazdasági fejlődésben elmaradt régiók hátrányos helyzetbe hozásához, továbbá a 
határok mentén a harmonikus fejlődést kell elősegítenie;

Er. de

Módosító: Riitta Myller

Módosítás: 261
23a. bekezdés (új) 

23a. Felhív az Unió által társfinanszírozandó támogatható költségek meghatározásának 
átlátható és egyszerű megközelítésére; a HÉA költségek csak abban az esetben 
legyenek támogathatók, ha azok kifejezetten a végső kedvezményezettet terhelik;
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Er. en

Módosító: Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Módosítás: 262
23a. bekezdés (új)

23a. Felhív a HÉA-visszatérítéseknek a közösségi társfinanszírozás kiszámításának 
alapját képező kiadásként való bevezetésére;

Er. en

Módosító: Bastiaan Belder

Módosítás: 263
24. bekezdés 

törölve

Er. nl

Módosító: Catherine Stihler

Módosítás: 264
24. bekezdés 

24. Felismeri, hogy a nemzeti regionális támogatási rendszerek alapvető kiegészítői a 
Strukturális Alapok beavatkozásainak és hogy a támogatás szintjét olyan szinteken 
kell meghatározni, amelyek tükrözik a gazdasági körülményeket, valamint, ezzel 
összefüggésben, indítványozza, hogy a statisztikai hatás által érintett (törlés) régiók a 
87. cikk (3) bekezdésének a) pontja szerinti státusszal rendelkezzenek – továbbá a 
tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a regionális állami támogatásoknak a 
„konvergencia” régiókon kívül eső (törlés), a gazdasági fejlődésben elmaradt 
területeken – ideértve, de nem kimerítő jelleggel, a természeti vagy földrajzi 
hátrányoktól érintett övezeteket – való alkalmazásában saját belátásuk szerint 
járhassanak el;

Er. en
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Módosító: Elspeth Attwooll, Marian Harkin

Módosítás: 265
24. bekezdés 

24. Elutasítja a „konvergencia” régióknak, ideértve a statisztikai hatás által érintett 
területeket, nyújtott állami támogatások plafonértékeinek bármely csökkentését; 
indítványozza, hogy a versenypolitika tekintetében a „konvergencia” célkitűzés 
minden régiója az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontja alá tartozzon;
felhív a területalapú osztályozás fenntartására, különös tekintettel a természeti vagy 
földrajzi hátrányokra, a „konvergencia” célkitűzésen kívül eső régióknak nyújtott 
állami támogatások alkalmazása során; indítványozza továbbá, hogy a tagállamok 
számára tegyék lehetővé a regionális állami támogatások alkalmazását a 
„konvergencia” régiókon kívül eső egyéb, a gazdasági fejlődésben elmaradt 
területeken;

Er. en

Módosító: Eluned Morgan

Módosítás: 266
24. bekezdés 

24. Elutasítja a „konvergencia” régióknak, ideértve a statisztikai hatás által érintett 
területeket, nyújtott állami támogatások plafonértékeinek bármely csökkentését: 
indítványozza, hogy a versenypolitika tekintetében a „konvergencia” célkitűzés 
minden régiója az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontja alá tartozzon;
felhív a területalapú osztályozás fenntartására, különös tekintettel a természeti vagy 
földrajzi hátrányokra, a „konvergencia” célkitűzésen kívül eső (törlés) régióknak 
nyújtott állami támogatások alkalmazása során, amennyiben ezek elmaradott 
területeknek tekinthetők;

Er. en

Módosító: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Módosítás: 267
24. bekezdés 

24. Elutasítja a „konvergencia” régióknak, ideértve a statisztikai hatás által érintett 
területeket, nyújtott állami támogatások plafonértékeinek bármely csökkentését; 
indítványozza, hogy a „konvergencia” célkitűzés minden régiója ugyanakkor a 
támogatási szabályok tekintetében egyenlő bánásmódban részesüljön és az EK-
Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontja alá tartozzon; felhív a területalapú 
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osztályozás fenntartására, különös tekintettel a természeti vagy földrajzi hátrányokra, 
a „konvergencia” célkitűzésen kívül eső régióknak nyújtott állami támogatások 
alkalmazása során;

Er. de

Módosító: Christa Prets

Módosítás: 268
24. bekezdés 

24. Elutasítja a „konvergencia” régióknak, ideértve a statisztikai hatásnak kitett 
területeket, nyújtott állami támogatások plafonértékeinek bármely csökkentését; felhív 
a „konvergencia” célkitűzés alá tartozó, statisztikai hatás által érintett területekre 
meghatározott plafonértékek fokozatos átalakítására; felhív a területalapú 
osztályozás fenntartására, különös tekintettel a természeti vagy földrajzi hátrányokra, 
a „konvergencia” célkitűzésen kívül eső régióknak nyújtott állami támogatások 
alkalmazása során; a nemkívánatos vállalati áthelyezések megelőzése érdekében a 
szomszédos régiók támogatási plafonértékei közötti eltérést legfeljebb 20 %-ban kell 
meghatározni;

Er. xm

Módosító: Richard Seeber

Módosítás: 269
24. bekezdés 

24. Elutasítja a „konvergencia” régióknak, ideértve a statisztikai hatásnak kitett 
területeket, nyújtott állami támogatások plafonértékeinek bármely csökkentését; felhív 
a területalapú osztályozás fenntartására, különös tekintettel a természeti vagy földrajzi 
hátrányokra, a „konvergencia” célkitűzésen kívül eső régióknak nyújtott állami 
támogatások alkalmazása során; a nemkívánatos vállalati áthelyezések megelőzése 
érdekében a szomszédos régiók támogatási plafonértékei közötti eltérést legfeljebb 
20 %-ban kell meghatározni;

Er. de
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Módosító: Jamila Madeira

Módosítás: 270
24. bekezdés 

24. Elutasítja a „konvergencia” régióknak, ideértve a statisztikai hatásnak kitett 
területeket, nyújtott állami támogatások plafonértékeinek bármely csökkentését; felhív 
a területalapú osztályozás fenntartására, különös tekintettel a természeti vagy földrajzi 
hátrányokra, a „konvergencia” célkitűzésen kívül eső régióknak nyújtott állami 
támogatások alkalmazása során; az alapoknak az 1(b) fejezet, „Kohézió a 
növekedésért és foglalkoztatásért” szerinti felhasználására vonatkozóan javasolja, 
hogy a Strukturális Alapok 1. célkitűzése keretein belül egy új „humántőke” 
célkitűzést vezessenek be azon régiók bevonása céljából, ahol a felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők száma, a népesség százalékában kifejezve, kisebb, mint a 
közösségi átlag 75 %-a; úgy véli, hogy ezt az új mutatót a jelenlegi mutatóval együtt 
kell alkalmazni az olyan régiókra vonatkozóan, ahol az egy főre eső GDP kevesebb, 
mint a közösségi átlag 75 %-a, valamint a mutató egy további használható eszköz 
lenne a 2010-re kitűzött lisszaboni politikai célok megvalósítására irányuló 
eredményes lépések megtétele érdekében;

Er. pt

Módosító: Gerardo Galeote Quecedo

Módosítás: 271
24. bekezdés 

24. Elutasítja a „konvergencia” régióknak, ideértve a statisztikai hatásnak kitett 
területeket, nyújtott állami támogatások plafonértékeinek bármely csökkentését; felhív 
a természeti folyamat által érintett régiókra meghatározott támogatási plafonértékek 
fokozatos átalakítására; felhív a területalapú osztályozás fenntartására, különös 
tekintettel a természeti vagy földrajzi hátrányokra, a „konvergencia” célkitűzésen 
kívül eső régióknak nyújtott állami támogatások alkalmazása során;

Er. es

Módosító: Alain Hutchinson

Módosítás: 272
24. bekezdés 

24. Elutasítja a „konvergencia” régióknak, ideértve a statisztikai hatásnak kitett 
területeket, nyújtott állami támogatások plafonértékeinek bármely csökkentését; felhív 
a területalapú osztályozás fenntartására, különös tekintettel a városi térségekben 
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felmerülő problémákra és a természeti vagy földrajzi hátrányokra, a „konvergencia” 
célkitűzésen kívül eső régióknak nyújtott állami támogatások alkalmazása során;

Er. fr

Módosító: Jim Higgins, Tunne Kelam, Marian Harkin, Alfonso Andria, Catherine Stihler, 
Gábor Harangozó

Módosítás: 273
24. bekezdés 

24. Elutasítja a „konvergencia” régióknak, ideértve a statisztikai hatásnak kitett 
területeket, nyújtott állami támogatások plafonértékeinek bármely csökkentését; felhív 
a „konvergencia” célkitűzés alá tartozó, statisztikai hatás által érintett területekre 
meghatározott plafonértékek fokozatos átalakítására; felhív a területalapú 
osztályozás fenntartására, különös tekintettel a természeti vagy földrajzi hátrányokra, 
a „konvergencia” célkitűzésen kívül eső régióknak nyújtott állami támogatások 
alkalmazása során;

Er. en

Módosító: Riitta Myller

Módosítás: 274
24. bekezdés 

24. Elutasítja a „konvergencia” régióknak, ideértve a statisztikai hatásnak kitett 
területeket, és a nagyon kis népsűrűség és az állandó természeti hátrányok miatt 
állami támogatásban részesíthető területeknek nyújtott állami támogatások 
plafonértékeinek bármely csökkentését, a „konvergencia” célkitűzésen kívül eső 
régióknak nyújtott állami támogatások alkalmazása során;

Er. fi

Módosító: Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger

Módosítás: 275
24a. bekezdés (új)

24a. Indítványozza olyan rendelkezés megalkotását, amely révén a jelentős 
munkahelyvesztést vagy az üzemek jelenlegi helyén történő bezárását eredményező 
műveletek társfinanszírozását kizárják; kizárólag az új munkahelyek teremtésével 
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járó műveletek társfinanszírozhatók;

Er. de

Módosító: Pedro Guerreiro

Módosítás: 276
24a. bekezdés (új)

24a. Úgy véli, hogy annak biztosítása érdekében, hogy az állami támogatások ne 
hassanak ösztönzőleg a vállalkozások áthelyezésére az Európai Unión belül, az 
állami támogatásokat a hely, időtartam és foglalkoztatás tekintetében a 
vállalkozásokkal kötött hosszú távú szerződésektől kell függővé tenni;

Er. en

Módosító: Gerardo Galeote Quecedo

Módosítás: 277
24a. bekezdés (új)

24a. Felhív, a természetes folyamat következtében az 1. célkitűzésen kívül eső régiók 
átmenetének megkönnyítése érdekében, a szóban forgó régióknak az új 
„konvergencia” célkitűzésbe való felvételére a támogatható intézkedéseknek a 
Strukturális Alapokból való finanszírozása céljából, és így a további pénzügyi 
kiadások elkerülése végett;

Er. es

Módosító: Jan Březina

Módosítás: 278
24a. bekezdés (új)

24a. Elutasítja a vállalkozások Európai Unión belüli áthelyezésének szankcionálására
irányuló javaslatot; ugyanakkor egyedi eljárásokat indítványoz abban az esetben, ha 
a kedvezményezett termelői tevékenységét az Európai Unión kívülre helyezi át;

Er. en
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