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Állásfoglalási indítvány

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes 

Módosítás: 1
4a. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel az EK-Szerződés 299. cikke (2) bekezdésére,

Or. pt

Módosítás, előterjesztette:Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Módosítás: 2
6a. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel 2005. április 12-i  állásfoglalására, az Európai Parlament és a Tanács, a 
statisztikai célú területi egységek közösségi nómenklatúrájának (NUTS) 
létrehozásáról szóló 1059/2003/EK rendeletét módosító, az Európai Parlament és a 
Tanács rendeletére vonatkozó javaslattal kapcsolatban,

Or. en
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Módosítás, előterjesztette:Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Módosítás: 3
6b. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a 
Kohéziós Alap általános rendelkezéseit meghatározó tanácsi rendeletre vonatkozó 
javaslatával kapcsolatos 2005. július 6-i állásfoglalására,

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Módosítás: 4
7. bevezető hivatkozás

- tekintettel a Lisszaboni és Göteborgi Stratégiák célkitűzéseire,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes 

Módosítás: 5
7. bevezető hivatkozás

- tekintettel a Lisszaboni Stratégia és az Európai Foglalkoztatási Stratégia
célkitűzéseire,

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Gerardo Galeote Quecedo és Cristobal Montoro Romero

Módosítás: 6
A. preambulumbekezdés

A. mivel a kohéziós politikák és az állami támogatások kiegészítik egymást és mivel az 
utóbbiak az EU különböző részeiben hatékony eszköznek bizonyultak, lehetővé téve a 
jövedelmek tényleges konvergenciájának megvalósítása irányába tett előrelépést, 
ugyanakkor összhangban vannak a struktúrális alapok rendelkezéseivel (törlés),

Or. es
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Módosítás, előterjesztette:Inés Ayala Sender, Bernadette Bourzai, Iratxe García Pérez, 
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Antolín Sánchez Presedo

Módosítás: 7
A. preambulumbekezdés

A. mivel a kohéziós politikák és az állami támogatások kiegészítik egymást és a 
strukturális alapokra vonatkozó szabályozásoknak és a regionális támogatásokra 
vonatkozó iránymutatásoknak a lehető legnagyobb összhangban kell lenniük 
egymással, különösen a támogatásban részesülő földrajzi területek meghatározása 
tekintetében,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Bairbre de Brún

Módosítás: 8
A. preambulumbekezdés

A. mivel a kohéziós politikák és az állami támogatások kiegészítik egymást és a 
strukturális alapokra vonatkozó szabályozásoknak és a regionális támogatásokra 
vonatkozó iránymutatásoknak a lehető legnagyobb összhangban kell lenniük 
egymással, különösen a támogatásban részesülő földrajzi területek meghatározása 
tekintetében,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marian Harkin

Módosítás: 9
A. preambulumbekezdés

A. mivel a kohéziós politikák és az állami támogatások kiegészítik egymást és a 
strukturális alapokra vonatkozó szabályozásoknak és a regionális támogatásokra 
vonatkozó iránymutatásoknak a lehető legnagyobb összhangban kell lenniük 
egymással, különösen a támogatásban részesülő földrajzi területek meghatározása 
tekintetében,

Or. en
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Módosítás, előterjesztette:Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar, Antolín Sánchez Presedo

Módosítás: 10
Aa. preambulumbekezdés (új)

Aa. mivel a közvetlen állami támogatás a regionális fejlesztés eszközeként betöltött 
kulcsfontosságú funkciójával az elsődleges kohéziós célkitűzés megvalósításának fő 
eszköze, és mivel ezért egy változtatható megközelítésre van szükség az állami 
támogatások általános kezelésének tekintetében, a piacgazdaság összefüggésében,

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes 

Módosítás: 11
Aa. preambulumbekezdés (új)

Aa. mivel az Európai Alkotmányt létrehozó Szerződés III-220. cikke értelmében a 
kohéziós célkitűzés a területi dimenzió megszilárdítása által nyer megerősítést,

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes 

Módosítás: 12
Ab. preambulumbekezdés (új)

Ab. mivel azon tény, hogy bizonyos gazdasági nehézségekkel küzdő régiók speciális 
megszorításokban részesülnek, elismerést nyer  az  Európai Alkotmányt létrehozó 
Szerződés III-424. cikkében,

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Bernard Poignant, Gilles Savary 

Módosítás: 13
Ba. preambulumbekezdés (új)

Ba. Mivel az övezetekre osztás csökkentése nem a kérdéses területek szociogazdasági 
fejlődésének, hanem főként a támogatható személyek számát meghatározó európai 
felső határának csökkentésének és a statisztikai alapok kiszélesítésének 
következménye, 
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Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes 

Módosítás: 14
D. preambulumbekezdés

D. mivel a kohéziós célkitűzést a területi dimenzió megszilárdítása által  és a 
költségvetési támogatás összegének növelésével kellene megerősíteni,

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij 

Módosítás: 15
E. preambulumbekezdés

E. mivel a bizonyos hátrányt szenvedő térségek gazdasági fejlődésének előmozdítására 
és a gazdasági növekedés által érintett területek támogatására irányuló regionális 
állami támogatásoknak figyelembe kell venniük az érintett régió stratégiai gazdasági 
versenyképessége megfelelő növelésének szükségességét. (87. cikk (3) bekezdés c)
pont),

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij 

Módosítás: 16
H. preambulumbekezdés

H. mivel az állami támogatások odaítélésének teljesen átlátható módon kell történnie, 
annak érdekében, hogy méltányos módon szolgálja a kiegyensúlyozott regionális 
fejlesztést és a gazdasági és szociális kohézió megerősítését, és az állami támogatások 
hatásvizsgálatával lehetővé váljon a „jobb ár-érték arány” elv,

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes 

Módosítás: 17
H. preambulumbekezdés

mivel az állami támogatások odaítélésének teljesen átlátható módon kell történnie, annak 
érdekében, hogy méltányos módon szolgálja a kiegyensúlyozott, fenntartható 
regionális fejlesztést és a gazdasági és szociális kohézió megerősítését, és az állami 
támogatások hatásvizsgálatával - amikor csak lehetséges - lehetővé váljon a „jobb ár-
érték arány” elv,

Or. pt

Módosítás, előterjesztette:Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Módosítás: 18
H. preambulumbekezdés

mivel az állami támogatások odaítélésének teljesen átlátható módon kell történnie, annak 
érdekében, hogy méltányos módon szolgálja a kiegyensúlyozott és fenntartható 
regionális fejlesztést és a gazdasági és szociális kohézió megerősítését, és az állami 
támogatások hatásvizsgálatával lehetővé váljon a „jobb ár-érték arány” elv,

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Inés Ayala Sender, Bernadette Bourzai, Iratxe García Pérez, 
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Antolín Sánchez Presedo

Módosítás: 19
Ia. preambulumbekezdés (új)

Ia. mivel szükség van bizonyos, a regionális fejlesztési politikában és versenypolitikában 
használt koncepciók (mint például az alacsony népsűrűségű régiókra vonatkozóak) 
együttes megvalósítására, a szükséges koherencia létrehozása érdekében,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij 

Módosítás: 20
Ja. preambulumbekezdés (új)

Ja. Támogatja a strukturális alapok további “lisszabonizálását" és a tagállamok 
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rugalmasságát, a Lisszaboni Folyamat megvalósítását megerősítő támogatási 
intézkedések létrehozásában. Támogatja a tudományos kutatásra irányuló 7. 
keretprogramot és a "kiválósági központ” megjelölést, a regionális, a határokon 
átnyúló és az egyes szektorok közötti együttműködést. Hangsúlyozza, hogy ezen 
együttműködések hozzájárulnak az Európai Unió versenyképességéhez és ipari 
fejlődéséhez. Kéri, hogy az állami támogatások új paramétereivel kapcsolatban 
vegyék figyelembe az alábbiakat. (87. cikk (3) bekezdés c) pont),

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marian Harkin

Módosítás: 21
Ja. preambulumbekezdés (új)

Ja. Mivel az egyenlőség elősegítésének és a megkülönböztetésmentességnek a Szerződés 
13. cikkében felsoroltak alapján szintén a regionális támogatások megvalósítás 
irányelveinek kell lenniük,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Markus Pieper 

Módosítás: 22
(1) bekezdés

1. Üdvözli a Bizottság, a 2007-2013-as nemzeti regionális támogatásokra vonatkozó
iránymutatásokkal kapcsolatos közleménytervezetét (törlés);

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Markus Pieper 

Módosítás: 23
(1) bekezdés, a) pont (új)

1a. Üdvözli azt a tényt, hogy számos régióban lehetővé vált a közösségi átlaghoz 
viszonyított fejlődést hátráltató lépések kiküszöbölése; megjegyzi, hogy a tagállamok 
a továbbiakban is lehetővé akarják tenni a gazdasági fejlesztést ezen régiói számára, 
hogy azok egy átmeneti időszak alatt korlátozott regionális támogatásban 
részesüljenek; támogatja azonban azt az álláspontot, miszerint az érintett tagállamok 
az általuk hozzáférhető elosztási kulcs által részesülhetnek ebben az előnyben és 
hogy az ezen régiók vizsgálata nem vezethet a teljes támogatási felső határának 
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csökkenéséhez, és ezáltal a többi tagállam hátrányához.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Bernard Poignant, Gilles Savary 

Módosítás: 24
(1) bekezdés, a) pont (új)

1a. Kéri a Bizottságot, hogy mindaddig ne fogadjon el közleményt a regionális 
támogatásokról, amíg a tagállamok nem határozzák meg az Európai Unió pénzügyi 
tervét és nem került meghatározásra a regionális és kohéziós politika költségvetése;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Bernadette Bourzai, Brigitte Douay, Bernard Poignant, Gilles 
Savary

Módosítás: 25
(1) bekezdés, a) pont (új)

1a. Kéri az Európai Bizottságot, hogy ne fogadjon el közleményt a regionális 
támogatásokról, amíg a tagállamok nem határozzák meg az Európai Unió pénzügyi 
tervét és nem került meghatározásra a regionális és kohéziós politika költségvetése;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Rolf Berend 

Módosítás: 26
(2) bekezdés

törölve

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Stavros Arnaoutakis

Módosítás: 27
(2) bekezdés

2. Meggyőződése, hogy – az igazságosság elve alapján – a 87. cikk (3) bekezdésének a) 
pontjában szereplő mindegyik kategóriába tartozó régiók támogatásának felső 
határértéke a 2000-2006-os időszakhoz képest változatlanul kell, hogy maradjon az új 
programidőszak során;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Konstantinos Hatzidakis, Nikolaos Vakalis  

Módosítás: 28
(2) bekezdés

2. meggyőződése, hogy – az igazságosság elve alapján – a 87. cikk (3) bekezdésének a) 
pontjában szereplő, mindhárom kategóriába tartozó régiók támogatásának felső 
határértéke a 2000-2006-os időszakhoz képest változatlanul kell, hogy maradjon az új 
programidőszak során;

Or. el

Módosítás, előterjesztette:Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar, Antolín Sánchez Presedo

Módosítás: 29
(2) bekezdés

2. Meggyőződése, hogy – az igazságosság elve alapján – a 87. cikk (3) bekezdésének a) 
pontjában szereplő, összes kategóriájába tartozó régiók támogatásának felső 
határértéke a 2000-2006-os időszakhoz képest változatlanul kell, hogy maradjon az 
új programidőszak során;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Margie Sudre 

Módosítás: 30
(2) bekezdés

2. Meggyőződése, hogy – az igazságosság elve alapján – a 87. cikk (3) bekezdésének a) 
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pontjában szereplő, az első két kategóriába tartozó régiók támogatása és a 
legtávolabbi régiókra vonatkozó támogatás felső határértéke a 2000-2006-os 
időszakhoz képest változatlanul kell, hogy maradjon az új programidőszak során;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Markus Pieper 

Módosítás: 31
(2) bekezdés

2. Meggyőződése, hogy az igazságosság elve alapján a 87. cikk (3) bekezdésének a) 
pontjában szereplő, az első két kategóriába tartozó régiók támogatásának felső 
határértékét a vállalatok gazdasági tevékenységeinek méltánytalan áthelyezésének 
megakadályozása céljából le kell csökkenteni egy olyan szintre, amely nem 
haladhatja meg regionális egyenlőtlenségek megszüntetéséhez feltétlenül szükséges 
szintet. Ebben a tekintetben támogatja a Bizottság 2004. december 17-i javaslatában 
kifejezett meggyőződését és ismételten megerősíti, hogy az 50%-nál nagyobb 
mértékű támogatás növeli a támogatások nem megfelelő odaítélésének veszélyét és
ezért elvi alapon kerülendő;

Or. de

Módosítás, előterjesztette:Francesco Musotto, Salvatore Tatarella, Alfonso Andria, Giovanni 
Claudio Fava

Módosítás: 32
(2) bekezdés, a) pont (új)

2a. Kéri, hogy határozzanak meg alacsonyabb felső határértéket a támogatás 
mértékével kapcsolatban (és hogy ehhez kapcsolódóan jöjjön létre a támogatott 
régiók két szélsőséges kategóriájának felső határértéke közti különbözet 
csökkentése) az áthelyezések és az azokat követő, a tagállamok, a 87. cikk (3) 
bekezdésének a) pontja szerinti hátrányt szenvedett területei közti romboló hatású 
verseny megakadályozása céljából; a különbözet nem haladhatja meg a 10 
százalékpontot;

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Marian Harkin

Módosítás: 33
(3) bekezdés

3. Üdvözli, hogy a legkülső régiók automatikusan megkapják a 87. cikk (3) 
bekezdésének a) pontjában szereplő státuszt (törlés);

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Simon Busuttil

Módosítás: 34
(3) bekezdés

3. Üdvözli, hogy a legkülső régiók automatikusan megkapják a 87. cikk (3) 
bekezdésének a) pontjában szereplő státuszt, továbbá javasolja, hogy a súlyos és 
állandó természeti, földrajzi és demográfiai hátrányoktól szenvedő régiókat hasonló
elbírálásban részesítsék;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Stavros Arnaoutakis

Módosítás: 35
(3) bekezdés

3. Üdvözli a legkülső régiókkal kapcsolatos javaslatot, és fontolóra veszi, hogy a kis 
méretű, távoli szigetek, mint például az Égei-tengeri szigetek szintén automatikusan 
megkapják-e a 87. cikk (3) bekezdésének a) pontjában szereplő státuszt, mindeközben 
különleges figyelmet kell szentelni e régiók sajátos regionális körülményeinek;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Markus Pieper 

Módosítás: 36
(3) bekezdés

3. Üdvözli, hogy a legkülső régiók automatikusan megkapják a 87. cikk (3) 
bekezdésének a) pontjában szereplő státuszt, és különleges figyelmet kell szentelni e
régiók sajátos regionális körülményeinek, a Bizottság által javasolt támogatás 
mértékének növelése nélkül;
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Or. de

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis  

Módosítás: 37
(3) bekezdés

3. Üdvözli, hogy a legkülső régiók automatikusan megkapják a 87. cikk (3) 
bekezdésének a) pontjában szereplő státuszt, és különleges figyelmet kell szentelni e
régiók sajátos regionális körülményeinek, kéri a megfelelő státusz megadását az 5000 
lakosnál kevesebb lélekszámú szigetek számára;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Margie Sudre 

Módosítás: 38
(3) bekezdés

3. Üdvözli, hogy a legkülső régiók automatikusan megkapják a 87. cikk (3) 
bekezdésének a) pontjában szereplő státuszt, és különleges figyelmet kell szentelni e
régiók sajátos regionális körülményeinek; kéri, hogy az e régiókban odaítélt 
befektetési támogatások mértékének növelése a fejlettségi szintjüktől teljesen 
független legyen, annak érdekében, hogy figyelembe vehessék hátrányaik állandó 
jellegét;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Markus Pieper 

Módosítás: 39
(4) bekezdés

törölve

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Bernadette Bourzai, Brigitte Douay, Bernard Poignant  

Módosítás: 40
(4) bekezdés

4. hangsúlyozza a kohézió minden dimenziójának fontosságát, és kéri, hogy a támogatás 
támogatott arányát ítéljék oda a vidéki területeknek, az olyan területeknek, amelyekre 
hatást gyakorol az ipar átalakulása, valamint azoknak a régióknak, amelyek súlyos és 
állandó természeti, vagy demográfiai hátrányokkal rendelkeznek, mint például a 
nagyon alacsony népsűrűségű, legészakabbakra fekvő területek, illetve a szigetek, a 
határokon átnyúló és a hegyvidéki régiók;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar, Antolín Sánchez Presedo

Módosítás: 41
(4) bekezdés

4. Hangsúlyozza a kohézió minden dimenziójának fontosságát, és kéri, hogy megfelelő 
figyelmet szenteljenek a vidéki területeknek, az olyan területeknek, amelyekre hatást 
gyakorol az ipar átalakulása (ideértve a bányászati területeket), valamint azoknak a 
régióknak, amelyek súlyos és folyamatos természeti, vagy demográfiai hátrányokkal 
rendelkeznek, mint például (törlés) a nagyon alacsony népsűrűségű, legészakabbakra 
fekvő területek, illetve a szigetek, a határokon átnyúló és a hegyvidéki régiók;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Gerardo Galeote Quecedo, Antonio López-Istúriz White, Cristobal 
Montoro Romero

Módosítás: 42
(4) bekezdés

4. Hangsúlyozza a kohézió minden dimenziójának fontosságát, és kéri, hogy megfelelő 
figyelmet szenteljenek a vidéki területeknek, az olyan területeknek, amelyekre hatást 
gyakorol az ipar átalakulása, valamint azoknak a régióknak, amelyek súlyos és állandó 
természeti, vagy demográfiai hátrányoktól sújtottak, mint például (törlés) a nagyon 
alacsony népsűrűségű, a határokon átnyúló régiók, a szigetek és a hegyvidéki régiók;

Or. es
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Módosítás, előterjesztette:Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Módosítás: 43
(4) bekezdés

4. Hangsúlyozza a kohézió minden dimenziójának fontosságát, és kéri, hogy megfelelő 
figyelmet szenteljenek a vidéki területeknek, az olyan területeknek, amelyekre hatást 
gyakorol az ipar átalakulása, valamint azoknak a régióknak, amelyek súlyos és 
folyamatos természeti, vagy demográfiai hátrányoktól sújtottak, mint például a nagyon 
alacsony népsűrűségű, legészakabbakra fekvő területek, valamint a szigetek, a 
határokon átnyúló és a hegyvidéki régiók. Mindamellett kéri a Bizottságot, hogy az
mérlegelje olyan speciális követelmények meghatározását, amelyek lehetővé fogják 
tenni a fent említett régiók behatárolását és biztosítják számukra a problémáik 
mértékével arányos támogatási szintet;

Or. <Original>{NL}pl</Original>

Módosítás, előterjesztette: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Módosítás: 44
(4) bekezdés

4. Hangsúlyozza a kohézió minden dimenziójának fontosságát, és kéri, hogy megfelelő 
figyelmet szenteljenek a vidéki területeknek, az olyan területeknek, amelyekre hatást 
gyakorol az ipar átalakulása, valamint azoknak a régióknak, amelyek súlyos és 
folyamatos természeti, vagy demográfiai hátrányokkal rendelkeznek, mint például a 
nagyon alacsony népsűrűségű, legészakabbakra fekvő területek, valamint a szigeti, a 
határokon átnyúló és a hegyi régiók. Mindamellett kéri a Bizottságot, hogy az 
mérlegelje olyan speciális követelmények meghatározását, amelyek lehetővé fogják 
tenni a fent említett régiók behatárolását és biztosítják számukra a problémáik 
mértékével arányos támogatási szintet;

Or. <Original>{NL}pl</Original>

A módosító javaslatot benyújtotta: Jan Olbrycht 

Módosítás: 45
(4) bekezdés

4. Hangsúlyozza a kohézió minden dimenziójának fontosságát, és kéri, hogy megfelelő 
figyelmet szenteljenek a vidéki területeknek, az olyan területeknek, amelyekre hatást 
gyakorol az ipar átalakulása, valamint azoknak a régióknak, amelyek súlyos és 
folyamatos természeti, vagy demográfiai hátrányoktól sújtottak, mint például a nagyon 
alacsony népsűrűségű, legészakabbakra fekvő területek, illetve a szigetek, a határokon 
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átnyúló és a hegyvidéki régiók. Mindamellett kéri a Bizottságot, hogy az mérlegelje 
olyan speciális követelmények meghatározását, amelyek lehetővé fogják tenni a fent 
említett régiók behatárolását és biztosítják számukra a problémáik mértékével 
arányos támogatási szintet;

Or. <Original>{NL}pl</Original>

Módosítás, előterjesztette: Grażyna Staniszewska 

Módosítás: 46
(4) bekezdés

4. Hangsúlyozza a kohézió minden dimenziójának fontosságát, és kéri, hogy megfelelő 
figyelmet szenteljenek a vidéki területeknek, az olyan területeknek, amelyekre hatást 
gyakorol az ipar átalakulása, valamint azoknak a régióknak, amelyek súlyos és 
folyamatos természeti, vagy demográfiai hátrányoktól sújtottak, mint például a nagyon 
alacsony népsűrűségű, legészakabbakra fekvő területek, illetve a szigetek, a határokon 
átnyúló és a hegyvidéki régiók. Mindamellett kéri a Bizottságot, hogy az dolgozzon 
ki részletes követelményeket, amelyek lehetővé tennék a fent említett régiók 
behatárolását, valamint biztosítják számukra a problémáik mértékének megfelelő 
támogatási összegeket;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jana Bobošíková 

Módosítás: 47
(5) bekezdés

5. Javasolja, hogy az ún. statisztikai hatással szembesülő régiók megtartsák a 87. cikk 
(3) bekezdésének a) pontjában szereplő státuszukat, amelyet már a gazdasági és 
szociális kohézióról szóló 3. jelentésről szóló, fent említett állásfoglalásában is 
kérelmeztünk (törlés), Ugyanakkor javasolja, hogy a támogatás mértéke a 87. cikk 
(3) bekezdésének a) pontjába tartozó régiók között különbözőképpen kerüljön 
elosztásra, erre 30%-os támogatási mérték javasolt, és a statisztikai hatásnak kitett 
régiók, a 87. cikk (3) bekezdésének a) pontjában szereplő régiók támogatása 
mértékének növelése céljából; a támogatás mértéke legalább 10% legyen;

Or. cs
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Módosítás, előterjesztette: Konstantinos Hatzidakis

Módosítás: 48
(5) bekezdés

5. Üdvözli, hogy az ún. statisztikai hatással szembesülő régiók megtartják a 87. cikk (3) 
bekezdésének a) pontjában szereplő státuszukat, amelyet már a gazdasági és szociális 
kohézióról szóló 3. jelentésről szóló, fent említett állásfoglalásában is kérelmeztünk, 
és ami legalább 2009. december 31-ig ugyanazt a bánásmódot biztosítja számukra, 
mint amit a konvergenciacél-régiók számára, a Strukturális és Kohéziós Alapok 
általános rendelkezései szerint. Kéri, mindamellett, a vonatkozó rendelkezések 
megtartását a statisztikai hatásnak kitett régiók tekintetében a programidőszak
során, azaz 2013-ig, a helyzetük 2009-ben történő áttekintése nélkül;

Or. el

Módosítás, előterjesztette:Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Módosítás: 49
(5) bekezdés

5. Üdvözli, hogy az ún. statisztikai hatással szembesülő régiók megtartják a 87. cikk (3) 
bekezdésének a) pontjában szereplő státuszukat, amelyet már a gazdasági és szociális 
kohézióról szóló 3. jelentésről szóló, fent említett állásfoglalásában is kérelmeztünk, 
és ami legalább 2009. december 31-ig ugyanazt a bánásmódot biztosítja számukra, 
mint amit a konvergenciacél-régiók számára, a Strukturális és Kohéziós Alapok 
általános rendelkezései szerint, azonban sürgeti, hogy ezen továbbfejlesztett 
rendelkezés legyen érvényes a teljes 2007-2013-as időszakra;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 50
(5) bekezdés

5. Üdvözli, hogy az ún. statisztikai hatással szembesülő régiók megtartják a 87. cikk (3) 
bekezdésének a) pontjában szereplő státuszukat, amelyet már a gazdasági és szociális 
kohézióról szóló 3. jelentésről szóló, fent említett állásfoglalásában is kérelmeztünk, 
és ami legalább 2009. december 31-ig ugyanazt a bánásmódot biztosítja számukra, 
mint amit a konvergenciacél-régiók számára, a Strukturális és Kohéziós Alapok 
általános rendelkezései szerint, legalább 2013.12.30-ig;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Jamila Madeira 

Módosítás: 51
(5) bekezdés

5. Üdvözli, hogy a statisztikai hatással szembesülő régiók megtartják a 87. cikk (3) 
bekezdésének a) pontjában szereplő státuszukat, amelyet már a gazdasági és szociális 
kohézióról szóló 3. jelentésről szóló, fent említett állásfoglalásában is kérelmeztünk, 
és ami legalább 2009. december 31-ig ugyanazt a bánásmódot biztosítja számukra, 
mint amit a konvergenciacél-régiók számára, a Strukturális és Kohéziós Alapok 
általános rendelkezései szerint, legalább 2013.12.30-ig;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Constanze Angela Krehl, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Módosítás: 52
(5) bekezdés

5. Üdvözli, hogy az ún. statisztikai hatással szembesülő régiók megtartják a 87. cikk (3) 
bekezdésének a) pontjában szereplő státuszukat, amelyet már a gazdasági és szociális 
kohézióról szóló 3. jelentésről szóló, fent említett állásfoglalásában is kérelmeztünk, 
és ami legalább 2009. december 31-ig ugyanazt a bánásmódot biztosítja számukra, 
mint amit a konvergenciacél-régiók számára, a Strukturális és Kohéziós Alapok 
általános rendelkezései szerint, legalább 2013. december 31-ig;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Gerardo Galeote Quecedo, Cristobal Montoro Romero

Módosítás: 53
(5) bekezdés

5. Üdvözli, hogy az ún. statisztikai hatással szembesülő régiók megtartják a 87. cikk (3) 
bekezdésének a) pontjában szereplő státuszukat, amelyet már a gazdasági és szociális 
kohézióról szóló 3. jelentésről szóló, fent említett állásfoglalásában is kérelmeztünk, 
és ami legalább 2009. december 31-ig ugyanazt a bánásmódot biztosítja számukra, 
mint amit a konvergenciacél-régiók számára, a Strukturális és Kohéziós Alapok 
általános rendelkezései szerint (törölve); figyelembe veszi, hogy mivel ezen 
támogatások az elsődleges kohéziós célkitűzés megvalósításának fő eszközét jelentik, 
az érintett régióknak lehetőségük kell, hogy legyen azon támogatást választani azon 
időszak alatt, amíg a jövőbeli  Állami Támogatások Iránymutatása hatályban van; 
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ez megakadályozza a büntetések kivetését az olyan régiókra, amelyek bizonyították, 
hogy jól hasznosították a kapott támogatást;

Or. es

Módosítás, előterjesztette:Francisca Pleguezuelos Aguilar, Iratxe García Pérez, Inés Ayala 
Sender, Antolín Sánchez Presedo

Módosítás: 54
(5) bekezdés, a) pont (új)

5a. Kéri - a támogatás mértéke hirtelen csökkentésének megelőzésére, amely 
veszélyeztetheti az érintett régiók fejlődését – a 87. cikk (3) bekezdésének a) pontjába 
tartozó régiók részére, amelyek gazdasági növekedésük következtében átkerülnek a 
87. cikk (3) bekezdésének c) pontjába,  biztosítsanak egy átmeneti időszakot, ami 
alatt a támogatást fokozatosan csökkentik, a jelenlegi Regionális Támogatási 
Iránymutatásokkal (RAGok) és a szociális és gazdasági kohézióról szóló 3. 
jelentéssel összhangban;

Or. es

Módosítás, előterjesztette:Francisca Pleguezuelos Aguilar, Iratxe García Pérez, Inés Ayala 
Sender, Antolín Sánchez Presedo

Módosítás: 55
5b. preambulumbekezdés (új)

5b. Kéri, hogy a jelenleg a 87. cikk (3) bekezdésének c) pontjába tartozó régiók, amelyek 
számára a jelenlegi Regionális Támogatási Iránymutatások (5) bekezdésének 7) 
pontja értelmében engedélyezett egy átmeneti, fokozatos támogatáscsökkentési 
időszak, annak érdekében, hogy a 87. cikk (3) bekezdésének c) pontjának megfelelő 
státuszt megtartsák azon időszakon keresztül, amíg a jövőbeli Regionális 
Támogatási Iránymutatások hatályban vannak;

Or. es

Módosítás, előterjesztette:Francisca Pleguezuelos Aguilar, Iratxe García Pérez, Inés Ayala 
Sender, Antolín Sánchez Presedo

Módosítás: 56
5c. preambulumbekezdés (új)

5c. Kéri a Bizottságot, hogy vezessen be egy átmeneti támogatáscsökkentési időszakot a 
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jelenleg a 87. cikk (3) bekezdésének c) pontjába tartozó régiók részére, amelyek az új 
javaslat szerint nem támogatott régiók lennének;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Marian Harkin

Módosítás: 57
(6) bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Gerardo Galeote Quecedo, Cristobal Montoro Romero

Módosítás: 58
(6) bekezdés

Törölni

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Konstantinos Hatzidakis

Módosítás: 59
(6) bekezdés

törölve

Or. el

Módosítás, előterjesztette:Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Módosítás: 60
(6) bekezdés

törölve

Or. <Original>{NL}pl</Original>
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Módosítás, előterjesztette: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Módosítás: 61
(6) bekezdés

törölve

Or. <Original>{NL}pl</Original>

Módosítás, előterjesztette:Constanze Angela Krehl, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Módosítás: 62
(6) bekezdés

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 63
(6) bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jan Olbrycht 

Módosítás: 64
(6) bekezdés

törölve

Or. <Original>{NL}pl</Original>

Módosítás, előterjesztette: Grażyna Staniszewska 

Módosítás: 65
(6) bekezdés

törölve
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Elspeth Attwooll

Módosítás: 66
(6) bekezdés

6. Támogatja a Bizottság azon szándékát, hogy 2009-ben felülvizsgálja a statisztikai 
hatásnak kitett régiók helyzetét és kéri, hogy tartsák meg a 87. cikk (3) bekezdése a) 
pontjának megfelelő státuszukat, amennyiben relatív jólétük a 2007. január 1-i szint
alá csökkent;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis  

Módosítás: 67
(6) bekezdés

6. Támogatja a Bizottság azon szándékát, hogy 2009-ben felülvizsgálja a statisztikai 
hatásnak kitett régiók helyzetét és kéri, hogy tartsák meg a 87. cikk (3) bekezdése a) 
pontjának megfelelő státuszukat, amennyiben gazdasági helyzetük nem javult 2006-
hoz képest az EU 15-ök átlag-GDP-je tekintetében;

Or. el

Módosítás, előterjesztette:Salvatore Tatarella, Francesco Musotto, Alfonso Andria, Giovanni 
Claudio Fava

Módosítás: 68
(6) bekezdés

6. Támogatja a Bizottság azon szándékát, hogy 2009-ben felülvizsgálja a statisztikai 
hatásnak kitett régiók helyzetét és kéri, hogy tartsák meg a 87. cikk (3) bekezdése a) 
pontjának megfelelő státuszukat, amennyiben gazdasági helyzetük nem javult 2006-
hoz képest az EU átlag-GDP-je tekintetében; kéri a Bizottságot, hogy egyértelműen
jelentse ki azt, hogy a felülvizsgálat után egy régió státuszának bármilyen 
megváltoztatása -  – a 87. cikk (3) bekezdésének a) pontjának megfelelő státuszból a 
87. cikk (3) bekezdésének c) pontjának megfelelő státuszba való átkerülés – semmi 
esetre sem okozhatja a 87. cikk (3) bekezdésének c) pontjában az egyes 
tagállamokhoz rendelt, a lakosságra vonatkozó felső határérték csökkentését;

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Marian Harkin

Módosítás: 69
(6) bekezdés, a) pont (új)

6a. Meggyőződése, hogy a programidőszak alatt a statisztikai hatásnak kitett régióknak 
meg kell tartaniuk státuszukat, ugyanúgy, mint a 87. cikk (3) bekezdésének a) 
pontjába tartozó régióknak;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Oldřich Vlasák 

Módosítás: 70
(6) bekezdés, a) pont (új)

6a. Elvárja, hogy a statisztikai hatásnak kitett régiók elvét precedensnek tekintsék a jövő 
strukturális politikájának újraformázásával kapcsolatban a folyamatos bővítési 
folyamat tükrében, és éppen ezért különös figyelemben részesítsék a jelenlegi 
kohéziós régiókat a 2014-2021-ig terjedő programidőszakban;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Bernadette Bourzai, Brigitte Douay, Bernard Poignant  

Módosítás: 71
(7) bekezdés

7. Értékeli, hogy a Bizottság új javaslatokat készít a támogatásra jogosult régiók 
kiválasztási kritériumai tekintetében a 87. cikk (3) bekezdésének c) pontjában 
szereplő vállalatok részére és a tagállamok számára a rugalmassági szintet biztosít;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Markus Pieper 

Módosítás: 72
(7) bekezdés

7. Értékeli, hogy a Bizottság segédmutatóként fel kívánja használni a foglalkoztatási 
rátát, annak érdekében, hogy a 87. cikk (3) bekezdésének c) pontja alapján 
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meghatározhatók legyenek a jogosult területek és javasolja, hogy a mutatókat és az 
elosztási kulcsot szintén hozzák összhangba a Lisszaboni Stratégia célkitűzéseivel 
(innováció, versenyképesség);

Or. de

Módosítás, előterjesztette:Salvatore Tatarella, Francesco Musotto, Alfonso Andria, Giovanni 
Claudio Fava

Módosítás: 73
(7) bekezdés

7. Értékeli, hogy a Bizottság  segédmutatóként fel kívánja használni a foglalkoztatási 
rátát, annak érdekében, hogy a 87. cikk (3) bekezdésének c) pontja alapján 
meghatározhatók legyenek a jogosult területek, azonban hangsúlyozza olyan mutatók 
bevezetésének  szükségességét, amelyek rávilágítanak a regionális fejlesztések 
számos különbözőségére, ezáltal lehetővé teszik a tagállamok számára a területek
relatív jóléti szintjének és ebből következően támogatási jogosultságénak pontos 
felmérését; ebből a célból kéri a Bizottságot, hogy az használjon fel olyan 
segédmutatókat, mint pl.  az egy főre jutó GDP növekedése (amely jobban illeszkedik 
az átalakulás igényeihez a külső versenyből eredő sokkhatást követő ismételt területi 
kiegyenlítődés időszaka alatt) és a munkanélküliségi mutató különböző súlyozása, 
amely szintén a területek gazdasági értelemben vett relatív kritikus állapotának 
mutatójaként szolgál; hangsúlyozza, továbbá, hogy az összes használt mutatót össze 
kell hasonlítani az EU-átlaggal;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Marian Harkin

Módosítás: 74
7a. preambulumbekezdés (új)

7a. Meggyőződése, hogy a gazdasági fejlődés – a természeti hatás— által érintett régiók 
teljes mértékben és automatikusan részesüljenek a 87. cikk (3) bekezdésének c)
pontjának megfelelő státuszban;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Rolf Berend 

Módosítás: 75
(8) bekezdés

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 76
(8) bekezdés

8. Üdvözli a támogatásra jogosult területek további a 87. cikk (3) bekezdésének c) 
pontjának megfelelő státuszba sorolását, amelyek az EU 25-ök lakosságának 6%-át 
fedi le, a Bizottság által meghatározott országos felső határértékeknek megfelelően, 
amely szintén figyelembe veszi (törlés) a munkanélküliség régiónkénti változásait és 
kéri, hogy a 87. cikk (3) bekezdésének a) pontjába tartozó területekhez való 
közelséget is tekintsék támogathatási kritériumnak;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Salvatore Tatarella, Francesco Musotto, Alfonso Andria, Giovanni 
Claudio Fava

Módosítás: 77
(8) bekezdés

8. Megjegyzi  a támogatásra jogosult területek további a 87. cikk (3) bekezdésének c) 
pontja szerinti státuszba sorolását a Bizottság által meghatározott, az országokra 
vonatkozó határértéknek megfelelően; a teljes lakossággal kapcsolatos határérték 
tekintetében kéri azonban a Bizottságot, hogy fogadjon el olyan elosztási 
kritériumokat, amelyek figyelembe veszik bizonyos tagállamok viszonylagos 
hátrányát és ne vessenek ki szigorú büntetéseket azon tagállamokra, amelyek még 
mindig jelentős és objektív belső különbségeket mutatnak, amely részben a 87. cikk 
(3) bekezdésének a) pontjának megfelelő státuszú, a gazdasági fejlődésben elmaradt 
régiók létezésének köszönhető; ezért ugyanazon elosztási kritérium és a jelenlegi 
iránymutatásokban meghatározott ugyanazon javító intézkedések elfogadását és az 
EU 25-ök, a regionális támogatásra jogosult teljes lakosságával kapcsolatos felső 
határérték szükséges mértéktartó növelésének engedélyezését;

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Gerardo Galeote Quecedo, Cristobal Montoro Romero

Módosítás: 78
(8) bekezdés, a) pont (új)

8a. Úgy véli, a gazdasági fejlesztésben részesülő régióknak jogosultnak kell lenni a 87. 
cikk (3) bekezdésének c) pontjában meghatározott támogatás mértékének 
legmagasabb szintjeire, annak érdekében, hogy megakadályozzák, hogy a támogatás 
szintjének hirtelen változása gátolja az általuk elért fejlődés egységesítését;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Alain Hutchinson

Módosítás: 79
(8) bekezdés, a) pont (új)

8a. Javasolja, hogy a Bizottság fordítson különös figyelmet a hanyatló városi területekre 
és a 7. cikk (3) bekezdése c) pontjának megfelelően korábban támogathatónak 
minősülő olyan területekre, amelyek ipari átalakuláson mennek keresztül vagy a 
tervek szerint fognak keresztülmenni, és javasolja, hogy mostantól a tagállamoknak 
biztosítsanak lehetőséget beavatkozásra ezeken a területeken;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Módosítás: 80
(8) bekezdés, a) pont (új)

8a. Figyelmeztet, hogy a 87. cikk (3) bekezdése c) pontjába tartozó területek 
kiválasztását - amelyek a Regionális Támogatási Iránymutatás (18) bekezdésének 
megjelölése szerint („a nemzeti átlaghoz képest hátrányos helyzetűek”) - inkább 
nemzeti és nem EU mutatók alapján kellene elvégezni és hogy a Bizottság által a 
Regionális Támogatási Iránymutatás (26) bekezdésében javasolt kombináció 
ésszerűtlen. A valós feltérképezést a második szakaszban kell elvégezni, amikor is 
lehetséges megfelelő összehasonlítások elvégzése a gazdasági teljesítmény terén a 
nemzeti mutatók szerint, amellyel kapcsolatosan megbízható információk állnak 
rendelkezésre a megfelelő területi szinten;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette:Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Módosítás: 81
8b. preambulumbekezdés (új)

8b. Javasolja, hogy a NUT-II -ben meghatározott régiókon belüli összes területet, amely 
megfelel vagy a GDP, vagy a munkanélküliségi kritériumnak, tekintsék 
automatikusan potenciálisan jogosultnak a támogatott terület státuszára és ezekhez 
adják hozzá az olyan, a NUT-III-ban meghatározott területeket, amelyek a 
„támogatható” NUT-II régiókban találhatóak, de megfelelnek ezen kritériumok 
valamelyikének;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Inés Ayala Sender, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Iratxe García 
Pérez, Antolín Sánchez Presedo

Módosítás: 82
(9) bekezdés, a) pont (új)

9a. Meggyőződése, hogy a gazdasági fejlesztésben részesülő régióknak mindig 
jogosultnak kell lenni a 87. cikk (3) bekezdése c) pontjában meghatározott 
maximum támogatási mértékre, annak biztosítása érdekében, hogy az ezen régiók 
múltbeli folyamatait ne ássa alá a túl gyors változás okozta sokkhatás;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Bairbre de Brún

Módosítás: 83
(9) bekezdés, a) pont (új)

9a. Meggyőződése, hogy a gazdasági fejlesztésben részesülő régióknak mindig 
jogosultnak kell lenni a 87. cikk (3) bekezdése c) pontjában meghatározott 
maximum támogatási mértékre, annak biztosítása érdekében, hogy e régiók múltbeli 
folyamatait ne ássa alá a túl gyors változás okozta sokkhatás;

Or. en



AM\587557HU.doc 27/66 PE 364.904v01-00

külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Marian Harkin

Módosítás: 84
(9) bekezdés, a) pont (új)

9a. Meggyőződése, hogy a gazdasági fejlesztésben részesülő régióknak mindig 
jogosultnak kell lenni a 87. cikk (3) bekezdése c) pontjában meghatározott 
maximális támogatási mértékre, annak biztosítása érdekében, hogy e régiók múltbeli 
gazdasági folyamatait ne ássa alá az ilyen túl gyors változás a támogatási szinteken;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jan Olbrycht 

Módosítás: 85
(9) bekezdés, a) pont (új)

9a. Kéri a Bizottságot, hogy sürgessék a tagállamokat, hogy azok átlátható módon 
határozzák meg mind a gazdasági elveket, mind a statisztikai kritériumokat, 
amelyeket a 87. cikk (3) bekezdés c) pontjába tartozó végső régiók meghatározásául 
használni szándékoznak. Emlékezteti a tagállamokat, hogy a 87. cikk (3) bekezdése 
c) pontjába tartozó régiók nemzeti szinten történő meghatározásának folyamata 
során konzultáljanak a helyi és regionális kormányzatokkal;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Bernard Poignant, Marie-Arlette Carlotti 

Módosítás: 86
(10) bekezdés, a) pont (új)

10a. Kéri, hogy a 87. cikk (3) bekezdése a) pontja alapján nem támogatható szigetek 
automatikusan kapják meg a 87. cikk (3) bekezdése c) pontjának megfelelő státuszt;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Francisca Pleguezuelos Aguilar, Iratxe García Pérez, Inés Ayala 
Sender, Antolín Sánchez Presedo

Módosítás: 87
(11) bekezdés

11. Kéri a Bizottságot, hogy biztosítja, hogy a további biztonsági háló ne a teljes 
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támogatott lakosságra, hanem csak a 87. cikk (3) bekezdése c) pontjába tartozó 
területek jelenlegi lakosságára vonatkozzon; 

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Bernard Poignant, Gilles Savary 

Módosítás: 88
(11) bekezdés

11. Sürgeti az Európai Bizottságot, hogy egy biztonsági hálót alkalmazzon annak 
biztosítása érdekében, hogy az övezetekre osztás nem haladja meg a tagállam előző 
kiterjedésének 25%-át, mint ahogyan az az előző iránymutatások elkészítésekor 
történt;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Módosítás: 89
(11) bekezdés

11. Üdvözli, hogy az Európai Bizottság a további biztonsági hálót szándékozik 
alkalmazni. Azonban, az Európai Bizottság által javasolt felső határ (a lakosság 
50%-a a 2000-2006-os időszakban) túlságosan magasnak tűnik;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jan Olbrycht 

Módosítás: 90
(11) bekezdés

11. Üdvözli, hogy az Európai Bizottság a további biztonsági hálót szándékozik 
alkalmazni. Azonban, az Európai Bizottság által javasolt felső határ (a lakosság 
50%-a a 2000-2006-os időszakban) túlságosan magasnak tűnik;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette:Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Módosítás: 91
(11) bekezdés

11. Üdvözli, hogy az Európai Bizottság egy további biztonsági hálót szándékozik 
alkalmazni. Azonban, az Európai Bizottság által javasolt felső határ (a lakosság 
50%-a a 2000-2006-os időszakban) túlságosan magasnak tűnik;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Grażyna Staniszewska 

Módosítás: 92
(11) bekezdés

11. Üdvözli, hogy az Európai Bizottság a további biztonsági hálót szándékozik 
alkalmazni. Azonban, az Európai Bizottság által javasolt felső határ (a lakosság 
50%-a a 2000-2006-os időszakban) túlságosan magasnak tűnik;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ambroise Guellec, Margie Sudre 

Módosítás: 93
(11) bekezdés

11. Sürgeti, az Európai Bizottságot, hogy egy biztonsági hálót alkalmazzon annak 
biztosítása érdekében, hogy egyetlen tagállam lakosságából se kerüljön ki 25%-nál 
több e státuszból a 2000-2006-os időszakban;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Módosítás: 94
(11) bekezdés

11. Üdvözli, hogy az Európai Bizottság egy további biztonsági hálót szándékozik 
alkalmazni annak elérése érdekében, hogy egyik tagállam lakosságából se kerüljön ki 
50%-nál több e státuszból a 2000-2006-os időszakban, azonban javasolja a biztonsági 
háló szintjének megemelését, pl. maximum 25%-os csökkentésre (az 1998-as RAG 
által használt számadat), mivel ez a gazdaságilag nélkülöző területek hatékonyabb 
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lefedését és több, gazdasági átalakulás alatt álló terület számára tenné lehetővé, 
hogy részesüljön  az állami támogatásokból;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 95
(11) bekezdés, a) pont (új)

11a. Kéri, hogy tekintsék az inaktivitási rátákat az odaítélt állami támogatás szintjének 
meghatározására szolgáló kritériumnak;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jamila Madeira 

Módosítás: 96
(12) bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Gerardo Galeote Quecedo, Cristobal Montoro Romero

Módosítás: 97
(12) bekezdés

Törölni

Or. es

Módosítás, előterjesztette:Constanze Angela Krehl, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Módosítás: 98
(12) bekezdés

törölve

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Konstantinos Hatzidakis

Módosítás: 99
(12) bekezdés

törölve

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Jan Olbrycht 

Módosítás: 100
(12) bekezdés

12. Megjegyzi, (törlés) a statisztikai hatás által érintett régiókra alkalmazandó átmeneti 
időszak céljaira (phase-out), hogy az új regionális támogatási iránymutatás életbe 
lépését követően a regionális gazdasági mutatókat háromévenként felül kell vizsgálni, 
hogy a régiókat a támogatás intenzitása alapján különböző kategóriákba lehessen újra 
besorolni, ha szükséges;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Módosítás: 101
(12) bekezdés

12. Megjegyzi, (törlés) a statisztikai hatás által érintett régiókra alkalmazandó átmeneti 
időszak céljaira (phase-out), hogy az új regionális támogatási iránymutatás (RAG) 
életbe lépését követően a regionális gazdasági mutatókat háromévenként felül kell 
vizsgálni, hogy a régiókat a támogatás intenzitása alapján különböző kategóriákba 
lehessen újra besorolni, ha szükséges;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Grażyna Staniszewska 

Módosítás: 102
(12) bekezdés

12. Megjegyzi, (törlés) a statisztikai hatás által érintett régiókra alkalmazandó átmeneti 
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időszak céljaira (phase-out), hogy az új regionális támogatási iránymutatás életbe 
lépését követően a regionális gazdasági mutatókat háromévenként felül kell vizsgálni, 
hogy a régiókat a támogatás intenzitása alapján különböző kategóriákba lehessen újra 
besorolni, ha szükséges;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Módosítás: 103
(12) bekezdés

12. Megjegyzi, (törlés) a statisztikai hatás által érintett régiókra alkalmazandó átmeneti 
időszak céljaira (phase-out), hogy az új regionális támogatási iránymutatás (RAG) 
életbe lépését követően a regionális gazdasági mutatókat háromévenként felül kell 
vizsgálni, hogy a régiókat a támogatás intenzitása alapján különböző kategóriákba 
lehessen újra besorolni, ha szükséges;

Or. <Original>{NL}pl</Original>

Módosítás, előterjesztette: Markus Pieper 

Módosítás: 104
(12) bekezdés, a) pont (új)

12a. Javasolja, hogy a regionális gazdasági mutatókat szintén hozzák összhangba a 
Lisszaboni Stratégia célkitűzéseivel (innováció, versenyképesség);

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Catherine Stihler

Módosítás: 105
(12) bekezdés, a) pont (új)

12a. Kéri, hogy a nagy cégeknek nyújtandó támogatások maximális értékét 20%-ban 
határozzák meg a 87. cikk (3) cikk c) pontjába tartozó területek összes típusa 
esetében, ezáltal megfelelő megkülönböztetést fenntartva e területek és a 87. cikk (3) 
cikk c) pontjába tartozó területek között;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Bernard Poignant

Módosítás: 106
(12) bekezdés, a) pont (új)

12a. Kéri, hogy a lefedett lakosság túlságos lecsökkentésének elkerülése érdekében 
hozzanak létre egy, a 87. cikk (3) cikk c) pontjában meghatározott átmeneti
rendszert a 87. cikk (3) cikk a) pontjának megfelelően támogatható régiók számára 
létrehozott átmeneti mechanizmushoz hasonlóan;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Módosítás: 107
(13) bekezdés

13. A Bizottság azon javaslatával kapcsolatos elégedettségének ad hangot, amely 
különleges rendelkezése által biztosítja, hogy a NUTS III szint alatti kis területek a 
87. cikk (3) bekezdése c) pontjának megfelelő státuszt kapjanak ott, ahol a 
gazdasági hátrány nagyon helyhez kötött mivel ez potenciálisan egy nagyon 
hasznos eszköz a kicsi, viszonylag elszigetelt munkaerőpiacok, például a szigeti 
közösségek gazdasági fejlődésében. Üdvözli ebben az összefüggésben a KKV-k
számára a megfelelő bonuszok használatát; 

Or. en

</Amend>

Módosítás, előterjesztette: Eugenijus Gentvilas 

Módosítás: 108
(13) bekezdés

13. A Bizottság azon javaslatával kapcsolatos elégedettségének ad hangot, amely 
lehetővé teszi a tagállamok számára a regionális állami támogatások használatát 
bizonyos gazdasági problémák kezelésére azáltal, hogy lehetővé teszi számukra 
nagyobb állami támogatások nyújtását nagyobb vállalatok számára is, ideérte a 
NUTS III szintje alatti lokalizált, regionális egyenlőtlenségeket, amit az alacsonyabb 
GDP, a magasabb munkanélküliség vagy a más elismert gazdasági indikátor jelez. 
Üdvözli ebben az összefüggésben a KKV-k számára a megfelelő bonuszok
használatát. Javasolja, hogy a Bizottság tegye lehetővé a tagállamok számára, hogy 
állami támogatást nyújthassanak (a nem jogosult régiókban) a regionális 
vállalkozások számára, melyek az EU-n kívüli államok vállalkozásaival szembeni 
erősödő verseny miatt veszteségekkel néznek szembe.
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Margie Sudre

Módosítás: 109
(13) bekezdés a) pont (új)

13a. Kéri a Bizottságot, hogy biztosítsa a mikrovállalkozások támogatásának 
növekedését, különösen abban az esetben, ha távoli piacokon működnek;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Elspeth Attwooll

Módosítás: 110
(13) bekezdés a) pont (új)

13a. Hangsúlyozza ebben az összefüggésben annak fontosságát, hogy szoros 
együttműködés jöjjön létre bármely, az átszervezés által okozott konkrét gazdasági 
problémák megoldásának céljából a jövőben létrehozandó globalizációs alap, és a 
regionális támogatásokról szóló iránymutatások között;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Inés Ayala Sender, Bernadette Bourzai, Brigitte Douay, Bernard 
Poignant

Módosítás: 111
(13) bekezdés a) pont (új)

13a. Azonban hangsúlyozza az egyéb, bizonyos régiókban – különösen az 
elsivatagosodásnak kitett régiókban - tapasztalt fejlesztési nehézségek jobb 
kiértékelését lehetővé tevő mutatók hasznosságát, mint például a foglalkoztatási 
struktúra fejlődése, a korosodó populációk és a nettó migráció; 

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Módosítás: 112
(14) bekezdés

14. Megérti, hogy a kellő működési támogatás a strukturális hátrányokkal rendelkező
régiók számára a megfelelő módszer a befektetési támogatás kiegészítésére, és üdvözli 
a Bizottság azon óhaját, hogy a tagállamok számára e területen rugalmasságot 
ajánljon fel; 

Or. fr

</Amend>

Módosítás, előterjesztette: Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Módosítás: 113
(14) bekezdés a) pont (új)

14a. Azonban sajnálkozását fejezi ki a miatt, hogy a tervezet csak a legtávolabbi régiók és 
az alacsony népsűrűséggel rendelkező régiók strukturális hátrányait ismeri el, habár 
kutatások egyértelműen kimutatják a hegyvidéki régiók által gazdasági 
tevékenységeik során viselt többletköltségeket.

Or. fr

</Amend>

Módosítás, előterjesztette: Bernadette Bourzai, Gilles Savary

Módosítás: 114
(14) bekezdés a) pont (új)

14a. Kéri, hogy a Bizottság a közleménytervezetének 27. pontjával kapcsolatos jelentős 
gazdasági nehézségektől sújtott területeken a támogatást a nagyvállalatok számára 
is engedélyezze; 

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Marian Harkin

Módosítás: 115
(14) bekezdés a) pont (új)

14a. Úgy véli, hogy a regionális állami támogatásokról szóló iránymutatásoknak 
rugalmasnak kell lenniük a tekintetben, hogy a külföldi (EU-n kívüli) befektetési 
projektek esetében is biztosítsanak valamennyi támogatást, amennyiben egy 
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projektben csak egy EU- tagállam indul és az Unión kívüli régiókkal áll versenyben. 
Az ilyen fajta rugalmasság segítséget nyújthat egy adott régiónak e projektek 
megszerzésében, ugyanakkor biztosítja azt, hogy a regionális állami támogatásokról 
szóló iránymutatások hívebben tükrözzék az üzleti valóságot egy nyitott, globális
gazdaságban.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Markus Pieper

Módosítás: 116
(15) bekezdés

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Francesco Musotto, Salvatore Tatarella, Alfonso Andria, Giovanni 
Claudio Fava

Módosítás: 117
(15) bekezdés

15. Elvárja, hogy a Bizottság fontolja meg a működési támogatás engedélyezését a 87. 
cikk (3) bekezdése a) pontjának megfelelő státuszukat 2007-től kezdődően elvesztő 
területek számára és további megfelelő összegű működési támogatás engedélyezését a 
természeti, földrajzi vagy demográfiai nehézségekkel küzdő régiók számára; 

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Inés Ayala Sender, Bernadette Bourzai, Iratxe García Pérez, 
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Antolín Sánchez Presedo

Módosítás: 118
(15) bekezdés

15. Elvárja, hogy a Bizottság a súlyos és tartós természeti vagy demográfiai 
hátrányokból eredő többletköltségekre való tekintettel fontolja meg további 
megfelelő összegű működési támogatás engedélyezését a természeti, fölrajzi vagy 
demográfiai nehézségekkel küzdő régiók számára;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Módosítás: 119
(15) bekezdés

15. Elvárja, hogy a Bizottság fontolja meg további megfelelő összegű működési 
támogatás engedélyezését a természeti, geomorfológiai, földrajzi vagy demográfiai 
nehézségekkel küzdő régiók számára;

Or. fr

A módosító javaslatot benyújtotta: Jana Bobošíková

Módosítás: 120
(16) bekezdés

törölve

Or. cs

Módosítás, előterjesztette: Stavros Arnaoutakis

Módosítás: 121
(16) bekezdés

16. Üdvözli, hogy a Bizottság hatékony maximális támogatáskiegyenlítést állított fel azon
kevésbé támogatott régiók számára, amelyek egy jobban segített régióval közös 
határral rendelkeznek, anélkül, hogy csökkentette volna a jobban támogatott területek 
plafonértékeit és azt javasolja, hogy ez a rendelkezés vonatkozzon a közös tengeri 
határral rendelkező régiókra is; 

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Konstantinos Hatzidakis, Nikolaos Vakalis 

Módosítás: 122
(16) bekezdés

16. Üdvözli, hogy a Bizottság hatékony maximális támogatáskiegyenlítést állított fel azon 
kevésbé támogatott régiók számára, amelyek egy jobban segített régióval közös 
határral rendelkeznek, anélkül, hogy csökkentette volna a jobban támogatott területek 
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plafonértékeit; kéri, hogy egy hasonló rendelkezés vonatkozzon a közös tengeri 
határral rendelkező régiókra is; 

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Rolf Berend

Módosítás: 123
(17) bekezdés

17. Értékeli, hogy a Bizottság megadja a tagállamoknak azt a lehetőséget, hogy (törlés)
regionális állami támogatásokat adhatnak a KKV-knek; 

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Francesco Musotto, Salvatore Tatarella, Alfonso Andria, Giovanni 
Claudio Fava

Módosítás: 124
(17) bekezdés

17. Értékeli, hogy a Bizottság megadja a tagállamoknak azt a lehetőséget, hogy jelentős 
összegű, kiegészítő regionális állami támogatásokat adhatnak a KKV-knek; javasolja, 
hogy a növekedés felfelé módosuljon egy egységes, mind a kis-, mind a 
középvállalkozásokra vonatkozó 20% megállapítása által, mely nem szab gátat a 
kisvállalkozások növekedésének; 

Or. it

A módosító javaslatot benyújtotta: Manfred Weber

Módosítás: 125
(17) bekezdés a) pont (új)

17a. Kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy az 50%-os vagy az alatti maximális 
támogatások, melyek elvben lehetségesek, piaci szempontból nem túl magasak-e; 
azon a véleményen van, hogy ilyen magas közös finanszírozási díjak mellett saját 
tőke nélkül létrehozható lenne egy vállalat, mely ellentmond a vállalkozói felelősség 
a piacgazdaságban alapelvének; 

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 126
(17) bekezdés a) pont (új)

17a. Sürgeti a Bizottságot, hogy az tegye lehetővé a támogatások növelését az innováció, 
a kutatás-fejlesztés, a jelenlegi gyártási modellek fenntartható, tudásalapú 
modellekké történő konvertálása, az új vállalkozások és a befektetések területén,
azzal a szándékkal, hogy a Lisszaboni Stratégia által igényeltnél képzettebb 
munkaerőt hozzon létre; 

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 127
(17) bekezdés b) pont (új)

17b. Sürgeti a Bizottságot, hogy nagyobb formátumú intézkedéseket hozzon azzal a céllal, 
hogy megelőzze a magánkezdeményezések a hatástalan állami támogatásból eredő, 
a piaci mechanizmusok sikertelensége eredményeképpen jelentkező elmaradását;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Markus Pieper

Módosítás: 128
(18) bekezdés

18. Meggyőződése, hogy a horizontális támogatási iránymutatónak nagyobb műveleti 
teret kell biztosítania a tagállamok és régiók számára annak érdekében, hogy 
célirányos intézkedések segítségével, a Lisszaboni Stratégiával összhangban 
növelje az EU gazdasági területének nemzetközi versenyképességét; 

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar, Antolín Sánchez Presedo

Módosítás: 129
(18) bekezdés

18. Meggyőződése, hogy a horizontális támogatási iránymutatónak is kellőképpen 
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figyelembe kell vennie a területi különbségeket, annak érdekében, hogy ne 
veszélyeztesse a kohéziós célkitűzéseket – mely okból kifolyólag jelenlegi 
arányaikban kell ezeket megtartani,

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Markus Pieper

Módosítás: 130
(19) bekezdés

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Rolf Berend

Módosítás: 131
(19) bekezdés

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Eugenijus Gentvilas 

Módosítás: 132
(19) bekezdés

19. Sürgeti ezért a Bizottságot, hogy az növelje tovább az állami támogatások felső határát 
a regionális összetevő belefoglalása érdekében a szegényebb régiók segítésére - annak 
figyelembevételével, hogy e régiók vállalkozásai az EU-n kívüli államok 
vállalkozásaival történő megnövekedett verseny következtében gazdasági 
veszteségeket szenvednek el - az új horizontális támogatási iránymutatók alapján 
nyújtott állami támogatás esetén. Ezt a horizontális támogatási bonuszt differenciálni 
kell a regionális támogatás mértéke kategorizálásának megfelelően a regionális 
támogatásról szóló iránymutatás-tervezet (41)-(46) bekezdéseiben foglalt módon;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Módosítás: 133
(19) bekezdés a) pont (új)

19a. Figyelmeztet, hogy a 87. cikk (3) bekezdése c) pontjának megfelelő státuszú régiók 
állami támogatásának 15%/20%-ról 10%/15%-ra való csökkentése túl kevésnek 
bizonyulhat arra, hogy ösztönzésként hasson a vállalkozások számára a vidéki 
területeken való letelepedésre vagy fejlesztésre, ahol egy vállalkozás működési
költségei magasabbak lehetnek, mint a nagyvárosi területeken és a 87. cikk (3) 
bekezdése c) pontjának megfelelő státuszú régiók támogatásának maximálisan 20%-
ban való meghatározását javasolja EU szinten a cél elérésének módjától 
függetlenül, a tagállamok rugalmassága mellett az állami támogatások mértékének 
kívánság szerinti változtatásának tekintetében; 

Or. en

</Amend>

Módosítás, előterjesztette:Elspeth Attwooll 

Módosítás: 134
(19) bekezdés a) pont (új)

19a. Üdvözli a Bizottságnak a 2007-2013-ig terjedő időszak nemzeti regionális 
támogatásaira vonatkozó irányelvtervezetének (41), a legelőnytelenebb helyzetben 
lévő régiók fejlődését segíteni szándékozó bekezdésében javasoltakat és a 
legtávolabbi régiókról szóló (42) bekezdésben javasoltakat de arra sürgeti a 
Bizottságot, hogy a (43), (44) és (45) bekezdésekben foglalt támogatások 
mindegyikét emelje meg 5%-kal a bekezdések által érintett régiókban;

Or. en

</Amend>

Módosítás, előterjesztette: Margie Sudre

Módosítás: 135
(20) bekezdés

20. Támogatja a kezdeti befektetés Bizottság által javasolt meghatározását és különösen 
az elfogadható kiadások differenciálását a KKV-k és a nagy vállalatok között a 
regionális támogatásról szóló iránymutatás-tervezet (31) bekezdésében és az azt 
követő részekben foglalt módon, de reméli, hogy ahol ez megfelelő és igazolt, a 
javaslat különleges helyzetekben nagyobb rugalmasságot enged meg;

Or. fr
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</Amend>

Módosítás, előterjesztette: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Módosítás: 136
(20) bekezdés

20. Támogatja a kezdeti befektetés Bizottság által javasolt meghatározását és különösen 
az elfogadható kiadások differenciálását a KKV-k és a nagy vállalatok között a 
regionális támogatásról szóló iránymutatás-tervezet (31) bekezdésében és az azt 
követő részekben foglalt módon, azonban annak tisztázását kéri a Bizottságtól, hogy 
az iránymutatás-tervezet alapján a szolgáltatásnyújtás illetve a termékek jogosultak-
e támogatásra. 

Továbbá úgy véli, hogy a kezdeti befektetés meghatározása során továbbra is azon 
jelenlegi követelményt kell használni, mely szerint a befektetésnek a termék vagy 
gyártási eljárás racionalizálásával, diverzifikációjával vagy modernizációjával 
kapcsolatos alapvető változásokhoz kell vezetnie, mivel ez kevésbé megszorítónak 
tűnik, mint egy teljesen új termék piaci bevezetésének követelménye. 

Felkéri a Bizottságot annak tisztázására, hogy a „teljesen új termékpiacokon való 
megjelenés” az iránymutatás-tervezet 31. pontjának harmadik franciabekezdésében 
foglalt koncepciója a vállalkozásokra (amennyiben egy vállalkozó egy már 
forgalomban lévő terméket kezd el gyártani, mely nem volt az érintett vállalat 
tevékenységi része) is vonatkozik-e, illetve érinti-e a korábban nem forgalmazott 
innovatív jellegű termékek gyártását is; 

Or. pl

</Amend>

Módosítás, előterjesztette: Jan Olbrycht

Módosítás: 137
(20) bekezdés

20. Támogatja a kezdeti befektetés Bizottság által javasolt meghatározását és különösen 
az elfogadható kiadások differenciálását a KKV-k és a nagy vállalatok között a 
regionális támogatásról szóló iránymutatás-tervezet (31) bekezdésében és az azt 
követő részekben foglalt módon, azonban annak tisztázására kéri a Bizottságot, hogy 
az iránymutatás-tervezet alapján a szolgáltatásnyújtás illetve a termékek jogosultak-
e támogatásra. 

Továbbá úgy véli, hogy a kezdeti befektetés meghatározása során továbbra is azon 
jelenlegi követelményt kell használni, mely szerint a befektetésnek a termék vagy 
gyártási eljárás racionalizálásával, diverzifikációjával vagy modernizációjával 
kapcsolatos alapvető változásokhoz kell vezetnie, mivel ez kevésbé megszorítónak 
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tűnik, mint egy teljesen új termék piaci bevezetésének követelménye. 

Felkéri a Bizottságot annak tisztázására, hogy a „teljesen új termékpiacokon való 
megjelenés” az iránymutatás-tervezet 31. pontjának harmadik franciabekezdésében 
foglalt koncepciója a vállalkozásokra (amennyiben egy vállalkozó olyan már 
forgalomban lévő terméket kezd el gyártani, amely nem volt az érintett vállalat 
tevékenységének része) is vonatkozik-e, illetve érinti-e a korábban nem forgalmazott 
innovatív jellegű termékek gyártását is; 

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Jana Bobošíková 

Módosítás: 138
(20) bekezdés a) pont (új)

20a. Javasolja, hogy a Bizottság távolítsa el az egy kérvény beadását követő 12 hónapon 
belüli, és a projektmunkálatok megkezdését követő hat hónapon belüli határidőket 
meghatározó rendelkezést és az előző rendelkezést állítsa vissza, mely szerint a 
projektmunkálatok a kérvény beadását megelőzően nem indulhatnak el;

Or. cs

Módosítás, előterjesztette: Jana Bobošíková 

Módosítás: 139
(20) bekezdés b) pont (új)

20b. Javasolja, hogy a Bizottság távolítsa el a 100 millió eurót meghaladó elfogadható 
kiadásokkal rendelkező projektek esetében az előzetes értesítés benyújtását igénylő 
rendelkezést a támogatás mértékétől függetlenül, és az előző rendelkezést állítsa 
vissza, amely szerint értesítés akkor szükséges, ha a támogatás összege meghaladja 
a meghatározott határértéket;

Or. cs

Módosítás, előterjesztette: Jana Bobošíková 

Módosítás: 140
(20) bekezdés c) pont (új)

20c. Javasolja, hogy a Bizottság távolítsa el a lízing formájú elfogadható kiadások 
határidejét, mert gazdaságilag nem hatékony vagy megfelelő a lízing időszak öt 
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évre korlátozása egyszerűen abból az okból, hogy az ingatlant öt évig fenn kell 
tartani, mivel az ingatlan fenntartására vonatkozó kötelezettséggel egyéb 
rendelkezések foglalkoznak;

Or. cs

Módosítás, előterjesztette: Jana Bobošíková 

Módosítás: 141
(20) bekezdés d) pont (új)

20d. Javasolja, hogy a jelenlegi gyakorlat fényében a Bizottság tegye lehetővé az egységes 
fizetőeszközt eddig még nem bevezető tagállamok számára az átvett  programok 
részét képező projektek esetében a "a támogatásigénylés beérkezésének napján 
érvényes” árfolyam alkalmazását, mert a támogatás konkrét mértékét már a projekt 
hatásvizsgálata során ismerni kell, és nemcsak a döntés meghozatalának napján;

Or. cs

Módosítás, előterjesztette: Jana Bobošíková 

Módosítás: 142
(20) bekezdés e) pont (új)

20e. Kéri a Bizottságot annak pontosabb meghatározására, hogy mi minősül 
elfogadható kiadásnak a kategóriák pontosabb meghatározása céljából, illetve 
annak céljából, hogy a kiadások elfogadhatóságával kapcsolatos döntéshozatalt a 
tagállamokra lehessen hagyni; 

Or. cs

Módosítás, előterjesztette: Bernard Poignant, Gilles Savary 

Módosítás: 143
(21) bekezdés a) pont (új)

21a. Kéri, hogy a kezdeti befektetések meghatározásának körébe egyértelműen 
tartozzon bele a vállalatok gyártási kapacitásának növekedése, melyet a 
bővítésekhez hasonlóan kell támogatni; 

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes 

Módosítás: 144
(21) bekezdés a) pont (új)

21a. Sürgeti a Bizottságot a formai hatásvizsgálatok (mind ex-ante mind ex-post) 
alkalmazására és a különböző pozitív és negatív külső tényezők figyelembe vételére 
annak elemzése során, hogy az állami támogatás milyen hatással van az egyes piaci
szektorokra;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar, Antolín Sánchez Presedo 

Módosítás: 145
(21) bekezdés a) pont (új)

21a. Kéri a Bizottságot arra, hogy ne ragaszkodjon továbbra is a tagállamok támogatás-
kérvényezésének 12 hónapos határidejéhez (mely periódus hat hónapra csökken, ha 
a kedvezményezett megkezdi a projektmunkálatokat), mivel ez súlyos nehézségeket 
eredményezhet a támogatás menedzselésében és akár arra is ösztönözheti a 
tagállamokat, hogy a megfelelő tanulmány elkészülte előtt odaítéljék támogatásaikat 
kizárólag abból a célból, hogy megfeleljenek az utóbbi határidőnek – mely a 
kevesebb, de jobb támogatás célkitűzésével ellentétes állapothoz vezet;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Grażyna Staniszewska 

Módosítás: 146
(22) bekezdés

22. Üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy megköveteli, hogy a feltételeknek megfelelő 
immaterális javaknak a jogosult régión belül kell maradniuk, amit számos, a 2007-2013-
as iránymutatás-tervezet (53) bekezdésében lefektetett feltétel biztosít. Azonban 
hangsúlyozza, hogy szükséges annak tisztázása, hogy a vállalkozás egyik jogosult 
régióból a másik jogosult régióba való áttelepítése szintén kimeríti-e az adott 
befektetés finanszírozására létrejött támogatás feltételét, vagy csak a befektetés nem 
jogosult régióba való áttelepítése von maga után konkrétan meghatározott 
szankciókat;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Jan Olbrycht

Módosítás: 147
(22) bekezdés

22. Üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy megköveteli, hogy a feltételeknek 
megfelelő immaterális javaknak a jogosult régión belül kell maradniuk, amit számos, a 
2007-2013-as iránymutatás-tervezet (53) bekezdésében lefektetett feltétel biztosít; 
azonban annak tisztázását kéri, hogy a vállalkozás egyik jogosult régióból a másik 
jogosult régióba való áttelepítése szintén kimeríti-e az adott befektetés finanszírozása 
céljából létrejött támogatás feltételét, vagy csak a befektetés nem jogosult régióba 
való áttelepítése vonja maga után a meghatározott szankciókat;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Módosítás: 148
(22) bekezdés

22. Üdvözli a Bizottságnak azon szándékát, hogy megköveteli, hogy a feltételeknek 
megfelelő immaterális javaknak a jogosult régión belül kell maradniuk, amit számos, a 
2007-2013-as iránymutatás-tervezet (53) bekezdésében lefektetett feltétel biztosít; 
azonban annak tisztázását kéri, hogy a vállalkozás egyik jogosult régióból a másik 
jogosult régióba való áttelepítése szintén kimeríti-e az egy bizonyos befektetés 
finanszírozása céljából létrejött támogatás feltételét, vagy csak a befektetés nem 
jogosult régióba való áttelepítése vonja maga után a meghatározott szankciókat;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Módosítás: 149
(22) bekezdés

22. Üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy megköveteli, hogy a feltételeknek 
megfelelő immaterális javaknak a jogosult régión belül kell maradniuk, amit számos, a 
2007-2013-as iránymutatás-tervezet (53) bekezdésében lefektetett feltétel biztosít; 
azonban annak tisztázását kéri, hogy a vállalkozás egyik jogosult régióból a másik 
jogosult régióba való áttelepítése szintén kimeríti-e az adott befektetés finanszírozása 
céljából létrejött támogatás feltételét, vagy csak a befektetés nem jogosult régióba 
való áttelepítése vonja maga után a meghatározott szankciókat;
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Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Gerardo Galeote Quecedo, Cristobal Montoro Romero

Módosítás: 150
(23) bekezdés

23. Üdvözli, hogy az ideiglenes (törlés) működési támogatás továbbra is engedélyezett 
marad; azonban a régiók (a) területről (c)-re és a (c) területek nem támogatott 
státusszá való átmenetének fokozatosságára szólít fel annak érdekében, hogy 
bármilyen fajta diszkriminációt vagy a már létező strukturális különbségek a 
hatékonynak bizonyuló támogatás megvonása következtében történő mélyülését 
megelőzze;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Módosítás: 151
(23) bekezdés

23. Üdvözli, hogy az ideiglenes és csökkenő működési támogatást továbbra is 
engedélyezik a 87. cikk (3) bekezdésének a) pontjába tartozó régiók számára, feltéve, 
hogy világosan meghatározott regionális fejlesztési problémák megoldását célozza és 
arányos; azonban arra sürgeti a Bizottságot, hogy szolgáljon pontosabb definícióval 
a működési támogatás elfogadhatósági feltételeiről;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Jan Olbrycht

Módosítás: 152
(23) bekezdés

23. Üdvözli, hogy az ideiglenes és csökkenő működési támogatást továbbra is 
engedélyezik a 87. cikk (3) bekezdésének a) pontjába tartozó régiók számára, feltéve, 
hogy világosan meghatározott regionális fejlesztési problémák megoldását célozza és 
arányos; azonban arra sürgeti a Bizottságot, hogy szolgáljon pontosabb definícióval 
a működési támogatás elfogadhatósági feltételeiről;

Or. pl
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Módosítás, előterjesztette: Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Módosítás: 153
(23) bekezdés

23. Üdvözli, hogy az ideiglenes és csökkenő működési támogatást továbbra is 
engedélyezik a 87. cikk (3) bekezdésének a) pontjába tartozó régiók számára, feltéve, 
hogy világosan meghatározott regionális fejlesztési problémák megoldását célozza és 
arányos; azonban arra sürgeti a Bizottságot, hogy szolgáljon pontosabb definícióval 
a működési támogatás elfogadhatósági feltételeiről;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Grażyna Staniszewska 

Módosítás: 154
(23) bekezdés

23. Üdvözli, hogy az ideiglenes és csökkenő működési támogatást továbbra is 
engedélyezik a 87. cikk (3) bekezdésének a) pontjába tartozó régiók számára, feltéve, 
hogy világosan meghatározott regionális fejlesztési problémák megoldását célozza és 
arányos.  Azonban arra ösztönzi az Európai Bizottságot, hogy szolgáljon pontosabb 
definícióval a működési támogatás elfogadhatósági feltételeiről.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Margie Sudre

Módosítás: 155
(23) bekezdés a) pont (új)

23a. Üdvözli annak tényét, hogy a nem degresszív és nem határidős működési támogatás 
továbbra is engedélyezett marad a tartós hátránnyal küzdő régiókban; 

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Margie Sudre

Módosítás: 156
(24) bekezdés

24. Üdvözli, hogy a szállítás többletköltségeit fedező (törlés) működési támogatások 
továbbra is engedélyezettek a legkülső régiók és az alacsony népsűrűségű régiók 



AM\587557HU.doc 49/66 PE 364.904v01-00

külső fordítás

HU

számára (törlés), de hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a szigorúan nemzeti 
kereteken túl kell lépni/meg kell haladni és a támogatás nem limitálható az érintett 
ország nemzeti határain belüli áruszállításnak köszönhetően jelentkező 
többletköltségek kompenzációjára;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Simon Busuttil 

Módosítás: 157
(24) bekezdés

24. Üdvözli, hogy a közlekedési működési támogatások továbbra is engedélyezettek a 
legkülső régiók és az alacsony népsűrűségű régiók számára és sürgeti a Bizottságot, 
hogy ehhez hasonlóan tegye lehetségessé közlekedési működési támogatás nyújtását a 
súlyos és folyamatos természeti, földrajzi vagy demográfiai hátrányokkal rendelkező 
régiók számára;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Módosítás: 158
(24) bekezdés

24. Üdvözli, hogy a közlekedési működési támogatások továbbra is engedélyezettek a 
legkülső és az alacsony népsűrűségű régiók számára, ha megfelelnek bizonyos, az 
iránymutatás-tervezet (79) bekezdésében meghatározott objektív feltételeknek és 
amennyiben a közbeszerzési szabályok garantálják, hogy az állami támogatásban 
részesülő vállalatok tisztességes árakat határoznak meg;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Konstantinos Hatzidakis 

Módosítás: 159
(24) bekezdés

24. Üdvözli, hogy a közlekedési működési támogatások továbbra is engedélyezettek a 
legkülső és az alacsony népsűrűségű régiók számára, ha megfelelnek bizonyos, az 
iránymutatás-tervezet (79) bekezdésében meghatározott objektív feltételeknek, 
azonban kéri, hogy a szigeti régiók is részesüljenek közlekedési működési 
támogatásban a földrajzi helyzetük által okozott azonos problémákból kifolyólag;
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Or. el

Módosítás, előterjesztette: Gerardo Galeote Quecedo, Antonio López-Istúriz White, Cristobal 
Montoro Romero

Módosítás: 160
(24) bekezdés

24. Üdvözli, hogy a közlekedési működési támogatások továbbra is engedélyezettek a 
legkülső régiók és az alacsony népsűrűségű régiók számára, ha megfelelnek bizonyos, 
az iránymutatás-tervezet (79) bekezdésében meghatározott objektív feltételeknek; 
szintén üdvözli, hogy a fenti szektor támogatásai is engedélyezettek lesznek (feltéve 
ha a támogatás által szolgált cél egy következetes regionális fejlesztési stratégia 
elősegítése) az EU egyéb, természetes határvonal – például a tenger - által 
behatárolt részein, mivel az ilyen jellegű támogatás a közösségi területbe való jobb 
gazdasági integrációt tesz lehetővé;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Margie Sudre

Módosítás: 161
(24) bekezdés a) pont (új)

24a. Kéri a Bizottságot arra, hogy tegye lehetővé az érintett régiók közti, az érintett 
régiók és származási országaik illetve egyéb országok - még az EU-n kívüliek is -
közti szállítási többletköltségeket fedező működési támogatást, különösen az azonos 
földrajzi területen belül;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Margie Sudre

Módosítás: 162
(24) bekezdés b) pont (új)

24b. Elvárja, hogy a Bizottság vegye figyelembe annak tényét, hogy a szállítási 
többletköltségek az elsődleges alapanyagokra és közvetítő termékekre is 
vonatkoznak;

Or. <Original>{FR}fr</Original>



AM\587557HU.doc 51/66 PE 364.904v01-00

külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Markus Pieper

Módosítás: 163
(25) bekezdés

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Inés Ayala Sender, Bernadette Bourzai, Iratxe García Pérez, 
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Antolín Sánchez Presedo 

Módosítás: 164
(25) bekezdés

25. Javasolja, hogy a működési támogatást engedélyezzék szelektív módon, bizonyos 
feltételek teljesülése esetén - a meghatározott többletköltségekre való tekintettel - az 
olyan területek számára, amelyek súlyos és folyamatos természeti vagy demográfiai 
hátrányokkal rendelkeznek, mint például a (törlés) nagyon alacsony népsűrűségű 
régiók, az elnéptelenedő régiók, és a szigetek, a határokon átnyúló és a hegyvidéki
régiók;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Simon Busuttil 

Módosítás: 165
(25) bekezdés

25. Javasolja, hogy a nem ideiglenes vagy degresszív működési támogatást 
engedélyezzék szelektív módon, bizonyos feltételek teljesülése esetén az olyan 
területek számára, amelyek súlyos és folyamatos természeti vagy demográfiai 
hátrányokkal rendelkeznek, mint például a nagyon alacsony népsűrűségű legészakibb 
területek, valamint a szigetek, a határokon átnyúló és a hegyvidéki régiók;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Gerardo Galeote Quecedo, Antonio López-Istúriz White, Cristobal 
Montoro Romero

Módosítás: 166
(25) bekezdés

25. Javasolja, hogy a működési támogatást engedélyezzék szelektív módon, bizonyos 
feltételek teljesülése esetén az olyan területek számára, amelyek súlyos és folyamatos 
természeti vagy demográfiai hátrányokkal rendelkeznek, mint például (törlés) a 
nagyon alacsony népsűrűségű területek, határokon átnyúló régiók, a szigetek és a 
hegyvidéki régiók;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Grażyna Staniszewska 

Módosítás: 167
(25) bekezdés

25. Javasolja, hogy a működési támogatást engedélyezzék szelektív módon, bizonyos 
feltételek teljesülése esetén az olyan területek számára, amelyek súlyos és folyamatos 
természeti vagy demográfiai hátrányokkal rendelkeznek, mint például a nagyon 
alacsony népsűrűségű legészakibb területek, és a szigetek, határokon átnyúló és a 
hegyvidéki régiók; Azonban arra ösztönzi az Európai Bizottságot, hogy szolgáljon 
pontosabb definícióval a működési támogatás elfogadhatósági feltételeiről a fent 
említett régiókban; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Módosítás: 168
(25) bekezdés

25. Javasolja, hogy a működési támogatást engedélyezzék szelektív módon, bizonyos 
feltételek teljesülése esetén az olyan területek számára, amelyek súlyos és állandó
természeti vagy demográfiai hátrányokkal rendelkeznek, mint például a nagyon 
alacsony népsűrűségű legészakibb területek, valamint a szigetek, határokon átnyúló és 
a hegyvidéki régiók; azonban arra sürgeti a Bizottságot, hogy szolgáljon pontosabb 
definícióval a működési támogatás elfogadhatósági feltételeiről a fent említett 
régiókban; 

Or. pl
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Módosítás, előterjesztette: Jan Olbrycht

Módosítás: 169
(25) bekezdés

25. Javasolja, hogy a működési támogatást engedélyezzék szelektív módon, bizonyos 
feltételek teljesülése esetén az olyan területek számára, amelyek súlyos és folyamatos 
természeti vagy demográfiai hátrányokkal rendelkeznek, mint például a nagyon 
alacsony népsűrűségű legészakibb területek, valamint a szigetek, a határokon átnyúló 
és hegyvidéki régiók; azonban arra sürgeti a Bizottságot, hogy szolgáljon pontosabb 
definícióval a működési támogatás elfogadhatósági feltételeiről a fent említett 
régiókban;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Módosítás: 170
(25) bekezdés

25. Javasolja, hogy a működési támogatást engedélyezzék szelektív módon, bizonyos 
feltételek teljesülése esetén az olyan területek számára, amelyek súlyos és folyamatos 
természeti vagy demográfiai hátrányokkal rendelkeznek, mint például a nagyon 
alacsony népsűrűségű legészakibb területek, valamint a szigeti, határokon átnyúló és 
hegyi régiók; azonban arra sürgeti a Bizottságot, hogy szolgáljon pontosabb 
definícióval a működési támogatás elfogadhatósági feltételeiről a fent említett 
régiókban;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Guy Bono, Marie-Arlette Carlotti, Bernard Poignant

Módosítás: 171
(25) bekezdés a) pont (új)

25a. Kéri, hogy a szigetek régióiban a közlekedés terén engedélyezett működési 
támogatás ne csökkenjen, és ne legyen határidős;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Guy Bono, Marie-Arlette Carlotti, Bernard Poignant

Módosítás: 172
(25) bekezdés b) pont (új)

25b. Annak elismerését kéri, hogy a közvetlen közlekedési támogatások a szigeti régiók 
nagyobb mértékű közösségi integrációjához vezethetnek, és lehetővé teszik 
számukra, hogy földrajzi helyzetüket előnyükre használják ki az Európát körülvevő 
tengeri területeken;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Guy Bono, Marie-Arlette Carlotti, Bernard Poignant

Módosítás: 173
(25) bekezdés c) pont (új)

25c. Felhívja a Bizottságot a „pozitív diszkrimináció” koncepciójának megtartására, 
mely egyszerűen csak a pártatlanság gesztusa és a folyamatos strukturális 
megszorítások vonatkozásában új egyensúlyt jelent, mivel a pozitív diszkrimináció 
jobban igazolt azokban az esetekben, amikor a sziget számos hátránnyal rendelkezik 
(például hegyi sziget, szigetvilág szigete, demográfiai hátrány);

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Guy Bono, Marie-Arlette Carlotti, Bernard Poignant

Módosítás: 174
(25) bekezdés d) pont (új)

25d. Kéri, hogy a szigeti vállalkozások – többek közt a regionális állami támogatásnak 
köszönhetően – a kontinentális vállalkozásokkal megegyező esélyegyenlőségi 
feltételek mellett hozzáféréssel rendelkezzenek a tágabb európai piachoz, hogy 
állami támogatást használhassanak fel diverzifikációjuk elősegítése, 
termelékenységük növelése, a szigeti életvitelből eredő negatív menedzsmentbeli 
különbségek észrevehető csökkentése céljából, és hogy ösztönözzék a környezetbarát 
gyakorlatok megerősítését; 

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Guy Bono, Marie-Arlette Carlotti, Bernard Poignant

Módosítás: 175
(25) bekezdés e) pont (új)

25e. Azt kívánja, hogy lista készüljön a szigeteknek engedélyezett regionális állami 
támogatásról, melybe beletartozhat:  

- bizonyos, a vidéki szigeti területeken a közszolgáltatásokért felelős vállalkozásoknak 
vagy szolgáltatóknak nyújtott közvetlen támogatás, 

- kedvezményes árak a helyi lakosok számára a tengeri vagy légi közlekedésben,

- a magánszolgáltatók által a támogatás segítségével nyújtott minőségi, helyi 
közszolgáltatások megléte, 

- általánosságban véve az európai vagy nemzetközi piacon árusított termékek gyártása 
során felhasznált alapanyagok szállításának következtében felmerülő 
többletköltségek csökkentése a vállalatoknak nyújtott közvetlen támogatás által, 

a helyi piac szűk voltát ellensúlyozó és az export ösztönzését célzó intézkedések, 

- a valószínűleg a vállalatok hatékony befektetéseit és tevékenységük diverzifikációját 
célzó adóintézkedések és mentességek; 

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Oldřich Vlasák 

Módosítás: 176
(27) bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Módosítás: 177
(27) bekezdés

törölve

Or. pl
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Módosítás, előterjesztette: Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Módosítás: 178
(27) bekezdés

törölve

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Grażyna Staniszewska 

Módosítás: 179
(27) bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jan Olbrycht

Módosítás: 180
(27) bekezdés

törölve

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij 

Módosítás: 181
(27) bekezdés a) pont (új)

27a. Hangsúlyozza, hogy az EU lisszaboni és barcelonai célkitűzései tekintetében a 
regionális állami támogatással kapcsolatos kutatási és fejlesztési célú állami 
támogatások további modernizációja hatályra emelkedjen; 

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Módosítás: 182
(28) bekezdés

28. Hangsúlyozza, hogy a régiókon belül az állami támogatások segítségével 
finanszírozott befektetések fenntartásának kötelezettségét minimum tízéves 
időszakban kell megállapítani a vállalkozások esetében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Oldřich Vlasák 

Módosítás: 183
(28) bekezdés

28. Tudomásul veszi, hogy a régiókon belül a befektetések fenntartásának kötelezettségét 
maximum ötéves időszakban állapították meg; és e szabály rugalmas kezelését kéri
oly módon, hogy nem akadályozzák meg az ezen 5 év alatt a gyors technológiai 
változás miatt elavulttá vált géppark vagy felszerelés cseréje által bekövetkező
innovációt,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Alain Hutchinson

Módosítás: 184
(28) bekezdés a) pont (új)

28a. Felhívja azonban a Bizottságot arra, hogy tevékenységeit az egyik európai régióból 
egy másikba áttelepítő vállalatok számára ne engedélyezze az állami támogatások 
nyújtását, és arra, hogy az összes tevékenységét vagy tevékenységeinek egy részét egy 
másik EU tagállamba vagy az EU-n kívülre áttelepítő vállalatok számára nyújtott 
állami támogatás visszaigénylését kérje;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Jillian Evans 

Módosítás: 185
(29) bekezdés

törölve
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Or. en

Módosítás, előterjesztette:Oldřich Vlasák 

Módosítás: 186
(29) bekezdés

29. Üdvözli a tagállamok azon lehetőségét, hogy KKV-k esetében csökkenthetik ezen 
ötéves időszakokat egy befektetés fenntartása vagy munkahelyteremtés céljából 
minimum három évre; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Rolf Berend

Módosítás: 187
(30) bekezdés

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Francisca Pleguezuelos Aguilar, Iratxe García Pérez, Inés Ayala 
Sender, Antolín Sánchez Presedo

Módosítás: 188
(30) bekezdés

30. Sürgeti a Bizottságot, hogy egységes iránymutatásokat határozzon meg a támogatások 
visszafizetésére vonatkozóan a kötelezettségek be nem tartása esetén; 

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes 

Módosítás: 189
(30) bekezdés

30. Sürgeti a Bizottságot, hogy részletekbe menően szabályozza (az arányosság elvével 
összhangban) a támogatások visszafizetését a kötelezettségek be nem tartása esetén; 
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Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Markus Pieper

Módosítás: 190
(30) bekezdés

30. Sürgeti a Bizottságot, hogy részletekbe menően szabályozza a támogatások 
visszafizetését a kötelezettségek be nem tartása esetén és hangsúlyozza, hogy a 
vállalatok áttelepülésével kapcsolatos EU támogatás nem biztosít semmilyen európai 
hozzáadott értéket, ebből kifolyólag el kell kerülni;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Gilles Savary, Bernard Poignant 

Módosítás: 191
(30) bekezdés a) pont (új)

30a. Kéri a Bizottságot - az európai integráció és a gazdasági, társadalmi konvergencia 
elérését az európai régiók azonos szintre emelése segítségével megcélzó kohéziós 
politika célkitűzéseinek értelmében – annak biztosítására, hogy a regionális állami 
támogatás kategorizálásának halmozódása és az új generációs regionális politika 
versenyképességi és foglalkoztatási célkitűzése nem vezessen a tagállamok közötti 
verseny torzulásához, és az ne finanszírozza az Európán belüli áttelepüléseket, 
amelyek főként egy adott régión belüli munkahelyek megszűnéséhez vezetnek, egy 
másik régió előnyére; 

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes 

Módosítás: 192
(30) bekezdés a) pont (új)

30a. Sürgeti a tagállamokat, hogy szigorúan tartsák be az állami támogatásra vonatkozó 
iránymutatásokat, annak érdekében, hogy a piaci kudarcok elkerülhetőek legyenek; 

Or. pt
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Módosítás, előterjesztette: Constanze Angela Krehl 

Módosítás: 193
(31) bekezdés

31. Hangsúlyozza, hogy minden gazdasági ágazatot egyenlően kell kezelni - feltéve, hogy 
a kérdéses gazdasági ágazatok nem szenvednek regionális túltermeléstől - és minden 
idevágó jogi eszköz közt fenn kell tartani a megfelelő koherenciát; 

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes 

Módosítás: 194
(31) bekezdés

31. Hangsúlyozza, hogy minden gazdasági ágazatot egyenlően kell kezelni és minden 
idevágó jogi eszközzel fenn kell tartani a megfelelő koherenciát annak biztosítása 
érdekében, hogy egy ágazat se essen ki az új regionális támogatási iránymutatások 
(RAG) hatálya alól, 

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Rolf Berend

Módosítás: 195
(32) bekezdés

32. Üdvözli elvben, hogy a Bizottság az egyszerűsítés és az átláthatóság érdekében 
integrálni kívánja a 2002-es multiszektorális keretet (MSF-2002) a 2007-2013-as 
időszakra vonatkozó regionális iránymutatásokba; 

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Francisca Pleguezuelos Aguilar, Iratxe García Pérez, Inés Ayala 
Sender, Antolín Sánchez Presedo

Módosítás: 196
(32) bekezdés

32. Üdvözli, hogy a Bizottság a több ágazati keretrendszert integrálni kívánja az új 
RAG-ba anélkül, hogy csökkentené a benne jelzett támogatásokat;
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Or. es

Módosítás, előterjesztette: Gerardo Galeote Quecedo, Cristobal Montoro Romero

Módosítás: 197
(32) bekezdés a) pont (új)

32a. Aggodalommal jegyzi meg, hogy a felső határoknak a maximális támogatások 
(GDP/lakos) elérése érdekében történő csökkentése, kombinálva a kiszámítás 
eljárásának változásával (a nettó állami támogatás helyett bruttó) a gyakorlatban a 
támogatások nagyon súlyos csökkentését eredményezi a hatékonyság, mint a 
konvergencia és kohézió eszköze figyelmen kívül hagyása mellett, ezért felszólítja a 
Bizottságot arra, hogy szolgáljon objektív indoklással – a támogatások kezelésének 
átláthatósága érdekében - az ilyen jellegű változtatás szükségességével 
kapcsolatosan;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Jillian Evans 

Módosítás: 198
(33) bekezdés a) pont (új)

33a. A minimális küszöbérték 100.000 euró fölé emelését javasolja, mivel ez lehetővé 
tenné a kisebb nem torzító jellegű intézkedések gyorsabb megvalósítását és a 
nehézséget okozó kumulációs szabály reformját;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Francisca Pleguezuelos Aguilar, Iratxe García Pérez, Inés Ayala 
Sender, Antolín Sánchez Presedo

Módosítás: 199
(34) bekezdés

34. Támogatja a Bizottságot, mivel az a közvetlen támogatások ellenőrzési politikájának 
átláthatóságát igyekszik elősegíteni, és ebből kifolyólag sürgeti arra, hogy folytassa a 
nettó támogatási egyenérték (NGE) formula használatát a regionális fejlesztésre 
irányuló állami támogatás tényleges hatásának kiszámítására; 

Or. es
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Módosítás, előterjesztette: Alain Hutchinson

Módosítás: 200
(34) bekezdés a) pont (új)

34a. Emlékeztet arra, hogy az általános érdekű szolgáltatások (úgymint az oktatás, 
biztonság, közkórházak és szociális célú elhelyezés) nem esnek az állami 
támogatásra vonatkozó szabályok hatálya alá, mivel általános érdekű szolgáltatásaik 
meghatározása, finanszírozása és megszervezése a tagállamok kompetenciájába 
tartozik; 

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Margie Sudre

Módosítás: 201
(34) bekezdés a) pont (új)

34a. Üdvözli a támogatott régiók kisvállalkozásai támogatásának új formáját, illetve az 
alacsony népsűrűségű régiókkal és kis szigetekkel kapcsolatos konkrét 
intézkedéseket a kérdéses támogatásnak való megfelelés feltételeinek 
kontextusában; elvárja a Bizottságtól, hogy a Szerződésben elismert, folyamatos 
hátrányokkal küzdő egyéb régiók számára konkrét intézkedéseket vezessen be;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes 

Módosítás: 202
(35) bekezdés

35. Üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy kiterjeszti az előzetes bejelentés alóli 
csoportos mentességet a regionális befektetési támogatások átlátható formáira, és 
javasolja, hogy a csoportos mentesség felső határainál vegyék tekintetbe az inflációt és 
a gazdasági körforgás jelentős mértékű fluktuációit, különösen abban az esetben, ha 
az utóbbit negatív külső tényezők befolyásolják;

Or. pt
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Módosítás, előterjesztette: Margie Sudre

Módosítás: 203
(35) bekezdés a) pont (új)

35a. Hangsúlyozza, hogy a mentességi szabályok között egyértelműen szerepelnie kell a 
tagállamok azon lehetőségének, hogy a támogatási projekteket értesítsék, illetve a 
Bizottság azon lehetőségének, hogy megfelelésüket rugalmasabb feltételrendszer 
alkalmazásával értékelje annak érdekében, hogy az innovatív megközelítések mellett 
bármilyen konkrét regionális vagy ágazati jellemzőt is figyelembe vehessen;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Módosítás: 204
(36) bekezdés

36. Elvárja, hogy a Bizottság egyszerű és átlátható szabályokat fogalmazzon meg a 
csoportos mentességekre (törlés); 

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Grażyna Staniszewska 

Módosítás: 205
(36) bekezdés

36. Elvárja, hogy a Bizottság egyszerű és átlátható szabályokat fogalmazzon meg a 
csoportos mentességeket illetően (törlés); 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jan Olbrycht

Módosítás: 206
(36) bekezdés

36. Elvárja, hogy a Bizottság egyszerű és átlátható szabályokat fogalmazzon meg a 
csoportos mentességeket illetően (törlés); 

Or. pl
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Módosítás, előterjesztette: Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Módosítás: 207
(36) bekezdés

36. Elvárja, hogy a Bizottság egyszerű és átlátható szabályokat fogalmazzon meg a 
csoportos mentességeket illetően (törlés); és megfelelő ellenőrzéseket biztosítson,

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Bairbre de Brún, Kyriacos Triantaphyllides

Módosítás: 208
(36) bekezdés

36. Elvárja, hogy a Bizottság fogalmazzon meg egyszerű és átlátható szabályokat a 
csoportos mentességeket illetően, de egyúttal vezessen be egy megfelelő ellenőrző 
mechanizmust a csoportos mentességekkel való visszaélések megelőzésére és 
figyelembe veszi, hogy a múltbeli nemzeti újraegyesítések szükségessé tették az 
állami támogatások szabályozása alóli kivételeket és bármely jövőbeli nemzeti 
újraegyesítés ismét ilyen kivételeket igényelhet; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 209
(36) bekezdés a) pont (új)

36a. Kéri, hogy az 1 millió euró 30%-áig terjedő támogatások esetében egy jelentős 
hatásvizsgálati teszt kerüljön bevezetésre, de csak az egyszerűsített eljárásra
vonatkozóan, amely teszt a csoportos mentesség részét képezi, és annak részeként 
kerül megfontolásra;

Or. en



AM\587557HU.doc 65/66 PE 364.904v01-00

külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Manfred Weber

Módosítás: 210
(36) bekezdés a) pont (új)

36a. Felhívja a Bizottságot annak megvizsgálására, hogy a minimális küszöbérték, mely 
jelenleg 100.000 euróban van megállapítva, emelhető-e, mely a KKV-k és új 
vállalkozások számára megkönnyebbülést és a bürokrácia csökkenését jelentené; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes 

Módosítás: 211
(36) bekezdés a) pont (új)

36a. Sürgeti a Bizottságot, hogy olyan intézkedéseket javasoljon, amelyek a köz- és a 
magánszféra együttműködését célzó állami támogatás felhasználásának fokozott 
átláthatóságához vezetnek;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Jillian Evans 

Módosítás: 212
(36) bekezdés a) pont (új)

36a. Rámutat, hogy a nemzeti állami támogatás a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió fontos pénzügyi eszköze, és éppen ezért azt a nemzeti referencia 
keretprogramba kell foglalni, illetve a többéves nemzeti program részeként jóvá kell 
hagyni;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 213
(36) bekezdés b) pont (új)

36b. Sürgeti a Bizottságot, hogy a jelenlegi 100.000 eurós minimális támogatási értéket 
emelje meg.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Jillian Evans 

Módosítás: 214
(37) bekezdés a) pont (új)

37a. Kéri, hogy a strukturális alapokkal összefüggő, az állami támogatásról szóló 
alapszabályok kerüljenek bele az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai 
Szociális Alap és a Kohéziós Alap általános rendelkezéseit lefektető szabályozásba;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Jillian Evans 

Módosítás: 215
(38) bekezdés a) pont (új)

38a. Az EK Szerződés az állami támogatás iránymutatásainak a rendes törvényhozási 
eljárással összhangban való alkalmazásáról szóló 88. cikke (1) és (89) bekezdésének 
revízióját kéri (az Európai Alkotmányt létrehozó Szerződés III-168 cikke (1) 
bekezdése és III-169 cikke), míg a Bizottság továbbra is felelős marad azért, hogy 
folyamatosan felülvizsgálja a tagállamok létező támogatási rendszereit, és javaslatot 
tegyen a tagállamoknak bármilyen megfelelő, ezen iránymutatás által igényelt 
intézkedésre;

Or. en

<RepeatBlock-Amend>


