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és kontextusáról
(2005/2146(INI))

Módosítás, előterjesztette: Elspeth Attwooll

Módosítás: 1
(1) bekezdés

(1) üdvözli az elmélkedés időszakát mint valós vita folytatásának lehetőségét arról, hogy 
a szubszidiaritás elvét mennyiben kell teljes mértékben figyelembe venni a kohéziós 
politika megvalósításakor, azokról a célokról, melyek létfontosságúak a 
fenntartható fejlődés biztosítása szempontjából az összes tagállamban;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ambroise Guellec, Margie Sudre

Módosítás: 2
(1) bekezdés

(1) úgy véli, hogy az elmélkedés időszakát fel lehet használni annak megfigyelésére, 
hogyan alkalmazzák a szubszidiaritás elvét a regionális fejlesztés területén, és annak 
a 2007-2013-as időszakra vonatkozó megvalósításának vizsgálatára a kohéziós 
politika céljai elérésének szándékával, biztosítva a teljes, kiegyensúlyozott és tartós 
fejlődést az összes tagállamban;
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Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 3
(1) bekezdés

(1) üdvözli az elmélkedés időszakát mint valós vita folytatásának lehetőségét a 
szubszidiaritás és a magasabb szintű partnerség elvéről a regionális fejlesztés 
területén, továbbá mint annak vizsgálatának lehetőségét, hogy milyen fokon 
találhatók meg ezek az elvek a 2007-2013-as időszakra vonatkozó kohéziós politika 
megvalósításban, nyomon követésében és értékelésében, ami létfontosságú a teljes, 
kiegyensúlyozott és tartós fejlődés szempontjából az összes tagállamban;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Constanze Angela Krehl

Módosítás: 4
(1) bekezdés

(1) üdvözli az elmélkedés időszakát mint újabb vita folytatásának lehetőségét az alapvető 
megközelítésről a regionális fejlesztés területén, továbbá mint annak vizsgálatának 
lehetőségét, hogy milyen fokon található meg ez az elv a 2007-2013-as időszakra 
vonatkozó kohéziós politika megvalósításban, nyomon követésében és értékelésében, 
ami létfontosságú a teljes, kiegyensúlyozott és tartós fejlődés szempontjából az összes 
tagállamban, különösen a legszegényebb régiókban;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 5
(1a) bekezdés (új)

(1a) javasolja, hogy szakítsák félbe a jelenlegi ratifikációs folyamatot, és a lehető 
leghamarabb hívjanak össze új konventet, amely a jelenlegi alkotmánytervezet 
ellenzőivel együttműködve keres közös megoldást;

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

Módosítás: 6
(2) bekezdés 

(2) javasolja, hogy a Bizottság adja meg a lehetőséget valamennyi érintett félnek, 
nevezetesen a tagállamok hatóságainak valamennyi (nemzeti, regionális és helyi) 
szinten, valamint a civil társadalom valamennyi szintje (a szociális partnerek, a nem 
kormányzati szervezetek, szövetségek) számára, hogy maguk határozzák és 
szervezzék meg hozzájárulásukat az elmélkedés időszakának széleskörű konzultációs 
folyamatához;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Constanze Angela Krehl

Módosítás: 7
(2) bekezdés 

(2) javasolja, hogy a Bizottság széles körben konzultáljon a tagállamokkal, a nemzeti 
parlamentekkel, a regionális és helyi hatóságokkal, a Régiók Bizottságával, üzleti 
szervezetekkel és szakszervezetekkel azelőtt, hogy olyan, új rendeletre irányuló 
javaslatokat készítene, amelyek hatással vannak a tagállamok gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziójára (törlés);

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Elspeth Attwooll

Módosítás: 8
(2) bekezdés 

(2) javasolja, hogy a Bizottság széles körben konzultáljon a tagállamokkal, a nemzeti 
parlamentekkel, a tagállamokon belüli egyéb parlamentekkel, a regionális és helyi 
hatóságokkal, a Régiók Bizottságával, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal, 
üzleti szervezetekkel és szakszervezetekkel azelőtt, hogy olyan, új rendeletre irányuló 
javaslatokat készítene a kohéziós politika területén belül a fölösleges túlszabályozás 
elkerülése, a kohéziós politikát a jövőben érő kihívások kezelése és a rugalmasság 
megőrzése végett – amire oly nagy szükség van;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Oldřich Vlasák

Módosítás: 9
(2) bekezdés 

(2) javasolja, hogy a Bizottság széles körben konzultáljon a tagállamokkal, a nemzeti 
parlamentekkel, a regionális és helyi hatóságokkal, különösen azok nemzeti és 
európai ernyőszervezeteivel, a Régiók Bizottságával, üzleti szervezetekkel és 
szakszervezetekkel azelőtt, hogy olyan, új rendeletre irányuló javaslatokat készítene, 
amelyek hatással vannak a tagállamok gazdasági, társadalmi és területi kohéziójára a 
fölösleges túlszabályozás elkerülése, a kohéziós politikát a jövőben érő kihívások 
kezelése és a rugalmasság megőrzése végett – amire oly nagy szükség van;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 10
(2a) bekezdés (új) 

(2a) javasolja, hogy az alkotmánytervezet átdolgozása esetén gondoskodjanak nagyobb 
ösztönzőerő létrehozásáról a tagállamok számára, hogy a lisszaboni célokat 
radikális reformokon keresztül, nyomatékosan kövessék; továbbá, hogy az e célokat 
nem követő tagállamok számára tegyék nehezebbé a regionális fejlesztéshez való 
hozzáférést;

Or. de

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

Módosítás: 11
(2a) bekezdés (új) 

(2a) emlékeztet a regionális és helyi hatóságoknak az európai integrációban betöltött 
szerepéről szóló 2003. január 14-i állásfoglalására1, és hangsúlyozza, hogy a 
hatalomnak a regionális és helyi autonómia segítségével történő felosztása 
hozzájárulhat a polgárok aktívabb részvételéhez, az uniós politikák nagyobb 
átláthatóságához és az Unión belüli sokszínűség kedvező értékeléséhez;

Or. en

  
1 HL C 38E, 2004.02.12., 167. o. 
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Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 12
(2b) bekezdés (új) 

(2b) kéri, hogy világosan korlátozzák a csatlakozásra jelölt országoknak a számos 
programban való részvételét, mivel ez a gyakorlat inkább hátráltatja az érintett 
országok határozott újjászervezését; alapjában véve az alábbi  sorrendet kell 
alkalmazni: 1. határozott reformok, 2. az általános feltételekhez való csatlakozás, 3. 
a támogatási programokban való részvétel; 

Or. de

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

Módosítás: 13
(2b) bekezdés (új) 

(2b) kéri a demokráciadeficit EU-n belüli csökkentése érdekében, hogy vizsgálják felül 
az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés  III-168. cikk (1) bekezdését és 
III-169 cikkét (Az EK-Szerződés 88. cikk (1) bekezdése és 89. cikke), hogy 
biztosítsák az állami támogatások III-169 cikk (a Szerződés 89. cikke) szerinti 
irányvonalainak elfogadását az együttdöntési eljárással összhangban, miközben 
meghagyják a Bizottság azon hatáskörét, hogy folyamatosan vizsgálja a 
tagállamokban működő állami támogatási rendszereket, és a tagállamoknak 
megfelelő egyedi intézkedéseket javasoljon;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Alyn Smith, Jillian Evans

Módosítás: 14
(2c) bekezdés (új) 

(2c) emlékeztet az Alkotmányügyi Bizottság jelentéstervezetében kifejtett, az Európai 
Unió és a tagállamok közötti hatáskörmegosztásra vonatkozó javaslatokra, valamint 
a bizottsági munkacsoport „Többszintű kormányzás: a számos regionális és helyi 
szint összekapcsolása és hálózatba szervezése” című jelentésére, amely „az Unió 
partnerrégiója” státusz létrehozását javasolja, amely az egyes tagállamok által 
kijelölt regionális hatóságokra vonatkozna, és azokat bizonyos jogokkal ruházná fel 
a közösségi politikákban való részvételükhöz kapcsolódóan, valamint különböző 
megközelítést javasol a tagállamok négy csoportjánál: a szövetségi államok, az 
egységes, regionális szervezésű államok, az egységes, decentralizált államok, és az 
egységes államok esetében;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Markus Pieper

Módosítás: 15
(3) bekezdés 

(3) azt javasolja, hogy – hacsak az Európai Alkotmányt létrehozó Szerződést nem 
ratifikálják, és amíg nem ratifikálják – kellő alapossággal alkalmazzák a jogi 
elővigyázatosság elvét, amikor a kohéziós politikával és kedvezményezettjeivel 
kapcsolatos általános és különleges rendelkezésekre hivatkoznak; kéri, hogy az 
alkotmányról szóló szerződés hasznos részeit emeljék ki a Nizzai Szerződés 
kiegészítéseként, hogy különösen a többségi elvre, a Tanács nyilvános üléseire és a 
szubszidiaritásra vonatkozó szabályozások a fennakadt ratifikációs folyamattól 
függetlenül alkalmazásra kerülhessenek;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Elspeth Attwooll

Módosítás: 16
(3) bekezdés 

(3) azt javasolja, hogy – hacsak az Európai Alkotmányt létrehozó Szerződést nem 
ratifikálják, és amíg nem ratifikálják – az Európai Parlament továbbra is teljes 
erőfeszítéssel szorgalmazza az abban foglalt, a kohéziós politikára vonatkozó 
változtatásokat, de ezt az azokkal járó előnyök alapján tegye, és ne arra hivatkozva, 
hogy azok a Szerződésben szerepelnek.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ambroise Guellec, Margie Sudre

Módosítás: 17
(3) bekezdés 

(3) azt javasolja, hogy (törlés) alkalmazzák a jogi elővigyázatosság elvét, amikor a 
kohéziós politikával és kedvezményezettjeivel kapcsolatos általános és különleges 
rendelkezésekre hivatkoznak, és különösen, hogy a Parlament elé szavazásra 
bocsátott szövegekben ne tegyenek utalást az európai alkotmány létrehozásáról szóló 
szerződéstervezetre; 

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Constanze Angela Krehl

Módosítás: 18
(3) bekezdés 

(3) azt javasolja, hogy – hacsak az Európai Alkotmányt létrehozó Szerződést nem 
ratifikálják, és amíg nem ratifikálják – kellő alapossággal alkalmazzák a jogi 
elővigyázatosság elvét, amikor a kohéziós politikával és kedvezményezettjeivel 
kapcsolatos általános és különleges rendelkezésekre hivatkoznak; (törlés) 

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 19
(3) bekezdés 

(3) azt javasolja, hogy – hacsak az Európai Alkotmányt létrehozó Szerződést nem 
ratifikálják, és amíg nem ratifikálják – kellő alapossággal alkalmazzák a jogi 
elővigyázatosság elvét, amikor a kohéziós politikával és kedvezményezettjeivel 
kapcsolatos általános és különleges rendelkezésekre hivatkoznak; (törlés) 

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Constanze Angela Krehl

Módosítás: 20
(4) bekezdés 

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis, Miloš Koterec

Módosítás: 21
(4) bekezdés 

(4) ehelyett azt javasolja, hogy alakítsanak ki rendszeres konzultációt a nemzeti 
parlamentekkel és megfelelő bizottságaikkal, ideértve a szakértőkkel végzett közös 
meghallgatásokat, tartsanak közös megbeszéléseket minden ország európai 
parlamenti képviselői és a megfelelő nemzeti és regionális tisztviselők és testületek 
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között valamennyi európai érdekű, az egyes régiókat érintő témában, a kohéziós 
politika területén folyó jogalkotási eljárás minőségének javítására nemzeti és uniós 
szinten, így biztosítva azt, hogy minden régió szükségleteinek megfelelnek, ideértve a 
szigeteket, valamint gyéren lakott, hegyi és kevésbé fejlett területeket is;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Markus Pieper

Módosítás: 22
(4) bekezdés 

(4) ehelyett azt javasolja, hogy alakítsanak ki rendszeres konzultációt a nemzeti 
parlamentekkel és megfelelő bizottságaikkal, ideértve a szakértőkkel végzett közös 
meghallgatásokat a költségelemzés és a szabályozás hatásvizsgálata révén a kohéziós 
politika területén folyó jogalkotási eljárás minőségének javítására nemzeti és EU-
szinten, így biztosítva azt, hogy minden régió szükségleteinek megfelelnek (törlés);

Or. de

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

Módosítás: 23
(4) bekezdés 

(4) (törlés) javasolja, hogy alakítsanak ki rendszeres konzultációt a tagállamokon belüli 
parlamentekkel és megfelelő bizottságaikkal, ideértve a szakértőkkel végzett közös 
meghallgatásokat a kohéziós politika területén folyó jogalkotási eljárás minőségének 
javítására nemzeti és uniós szinten, így biztosítva azt, hogy minden régió 
szükségleteinek megfelelnek, ideértve a szigeteket, valamint gyéren lakott, hegyi és 
kevésbé fejlett területeket is;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Elspeth Attwooll

Módosítás: 24
(4) bekezdés 

(4) ehelyett azt javasolja, hogy alakítsanak ki rendszeres konzultációt a nemzeti 
parlamentekkel, a tagállamokon belüli egyéb parlamentekkel és megfelelő 
bizottságaikkal, ideértve a szakértőkkel végzett közös meghallgatásokat a kohéziós 
politika területén folyó jogalkotási eljárás minőségének javítására regionális, nemzeti 
és uniós szinten, így biztosítva azt, hogy minden régió szükségleteinek megfelelnek, 
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ideértve a szigeteket, valamint gyéren lakott, hegyi és kevésbé fejlett területeket is;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ambroise Guellec, Margie Sudre

Módosítás: 25
(4) bekezdés 

(4) ehelyett azt javasolja, hogy alakítsanak ki rendszeres konzultációt a nemzeti 
parlamentekkel (törlés), ideértve a szakértőkkel végzett közös meghallgatásokat a 
kohéziós politika területén folyó jogalkotási eljárás minőségének javítására nemzeti és 
EU-szinten, így biztosítva azt, hogy minden régió szükségleteinek megfelelnek, 
ideértve a szigeteket, valamint gyéren lakott, hegyi és kevésbé fejlett területeket is;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 26
(4) bekezdés 

(4) ehelyett azt javasolja, hogy alakítsanak ki rendszeres konzultációt a nemzeti 
parlamentekkel és megfelelő bizottságaikkal, ideértve a szakértőkkel végzett közös 
meghallgatásokat a kohéziós politika területén folyó jogalkotási eljárás minőségének 
javítására nemzeti és EU-szinten, így biztosítva azt, hogy minden régió 
szükségleteinek megfelelnek, ideértve a legkülső régiókat, a szigeteket, valamint 
gyéren lakott, hegyi és kevésbé fejlett területeket is;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Ambroise Guellec, Margie Sudre

Módosítás: 27
(4a) bekezdés (új)

(4a) felhívja a figyelmet a kohéziós politika sajátos természetére, mely az Európai Unió 
modelljét fémjelzi, és amely megkülönbözteti azt a szabadkereskedelmi övezettől; 
éppen ezért az európai polgárok megbékélése érdekében helyben kell növelni e 
szolidaritáson alapuló politika láthatóságát valamennyi régióban, különös tekintettel 
a leginkább hátrányos helyzetű régiókra; 

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 28
(4a) bekezdés (új)

(4a) üdvözli a demokrácia, dialógus és diszkusszió „D-tervét”, mely Wallström biztos 
kezdeményezése annak érdekében, hogy egy folyamatos párbeszéd induljon meg az 
európai politikákról mind regionális, mind helyi szinten; hangsúlyozza továbbá, 
hogy a szélesebb körű vitába be kell vonni az európai ifjúságot, és ösztönözni kell az 
„európai gondolat” melletti elkötelezettséget; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis, Miloš Koterec

Módosítás: 29
(4a) bekezdés (új)

(4a) javasolja a legszélesebb körű társadalmi párbeszéd ösztönzése érdekében „európai 
nyílt nap” bevezetését, melyet havonta, a helyi önkormányzatok központjaiban 
(városházákon, közigazgatási területeken, régiókban) tartanának, melyek során a 
polgárok szakértőktől kaphatnak tájékoztatást, és különféle anyagokat az Európai 
Unióról, valamint kérdéseket tehetnek fel, javaslatokat és panaszt tehetnek;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis, Miloš Koterec

Módosítás: 30
(4b) bekezdés (új)

(4b) javasolja, hogy a polgárok részvételének erősítését szolgáló eszközként állítsanak fel 
európai polgári panelt az azonos célkitűzéssel rendelkező régiók szintjén annak 
érdekében, hogy eszmecserét folytassanak ezen régiók közös problémáiról, 
következésképp javasolja, hogy a strukturális alapokat szabályozó általános 
rendeletben meghatározott mindhárom cél tekintetében állítsanak fel európai 
polgári panelt a régiók kiegyensúlyozott részvételével annak érdekében, hogy 
megosszák a következtetéseket és a legjobb gyakorlatokat, és eszmecserét 
folytassanak számos, közös érdekű témáról, és elősegítsék a kölcsönös megértést az 
európai polgárok között;

Or. el
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Módosítás, előterjesztette: Elspeth Attwooll

Módosítás: 31
(5) bekezdés 

(5) e tekintetben hangsúlyozza (törlés) a kohéziós politika számára biztosított megfelelő 
finanszírozás fontosságát; még egyszer hangsúlyozza továbbá, hogy a közösségi GNI 
0,41%-a a finanszírozás minimum szintje, ami alatt e politika céljai elérésében 
eredménytelennek bizonyulhat;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Constanze Angela Krehl

Módosítás: 32
(5) bekezdés 

(5) e tekintetben hangsúlyozza, hogy a felülvizsgált lisszaboni napirend céljai elérésének 
előzetes feltétele a kohéziós politika számára biztosított megfelelő finanszírozás; még 
egyszer hangsúlyozza továbbá, hogy a közösségi GNI 0,41%-a a finanszírozás 
minimum szintje, ami alatt e politika (törlés) elveszítené szavahihetőségét és a 
regionális egyenlőtlenségekkel való megküzdés képességét;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Ambroise Guellec, Margie Sudre

Módosítás: 33
(5a) bekezdés (új)

(5a) kéri, hogy a Bizottság nyújtson be pontos és indoklással ellátott hatásvizsgálatot arra 
vonatkozóan, hogy az Unió új tagállamokkal történő biztos, illetve lehetséges 
bővítései milyen hatással lesznek a regionális politika költségvetésére; 

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 34
(5a) bekezdés (új)

(5a) javasolja specifikus, a fiatalokat megcélzó eszközök használatát, – mint például az 
internet, a televíziós programok, hirdetések és iskolai tájékoztató szemináriumok, –
a nemzeti, regionális és helyi szintű, az európai politikákról folytatott párbeszéd 
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beindítása érdekében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 35
(5b) bekezdés (új)

(5b) arra ösztönzi a Bizottságot a Régiók Bizottságával együttműködésben, hogy 
folyamatosan értékeljék az Európa jövőjéről szóló párbeszédet, különös tekintettel a 
szubszidiaritás és az arányosság elvére;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Constanze Angela Krehl

Módosítás: 36
(6) bekezdés

(6) felhívja a figyelmet a növekedési potenciál szempontjából tartalékot jelentő kevésbé 
fejlett területek – ilyen területek minden tagállamban léteznek, de különösen a 10 új 
tagállamban, a statisztikai hatás által érintett régiókban és a csatlakozásra váró 
Bulgáriában és Romániában – elegendő támogatásának fontosságára annak érdekében, 
hogy mindörökre eltöröljük a szegénységet és előmozdítsuk az innovatív és alternatív 
megközelítéseket a többszektoros regionális fejlesztés, valamint a kiegyensúlyozott 
növekedés elérése és fenntartása érdekében az egész EU-ban.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 37
(6) bekezdés

(6) felhívja a figyelmet a növekedési potenciál szempontjából tartalékot jelentő kevésbé 
fejlett területek – ilyen területek minden tagállamban léteznek, de különösen a 10 új 
tagállamban, a csatlakozásra váró Bulgáriában és Romániában és a legkülső 
területeken – megnövelt támogatásának fontosságára annak érdekében, hogy 
mindörökre eltöröljük a szegénységet és előmozdítsuk az innovatív és alternatív 
megközelítéseket a többszektoros regionális fejlesztés, valamint a kiegyensúlyozott 
növekedés elérése és fenntartása érdekében az egész EU-ban.

Or. pt
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Módosítás, előterjesztette: Markus Pieper

Módosítás: 38
(6) bekezdés

(6) felhívja a figyelmet a növekedési potenciál szempontjából tartalékot jelentő kevésbé 
fejlett területek – ilyen területek minden tagállamban léteznek, de különösen a 10 új 
tagállamban és a csatlakozásra váró Bulgáriában és Romániában – megfelelő
támogatásának fontosságára annak érdekében, hogy mindörökre eltöröljük a 
szegénységet és előmozdítsuk az innovatív és alternatív megközelítéseket a 
többszektoros regionális fejlesztés, valamint a kiegyensúlyozott növekedés elérése és 
fenntartása érdekében az egész EU-ban.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Elspeth Attwooll

Módosítás: 39
(6a) bekezdés (új)

(6a) tudomásul veszi az európai alkotmányt létrehozó szerződés ratifikációja során 
felmerült akadályokat, és hangsúlyozza, hogy az európai uniós tagság előnyeinek 
kiemelésében fontos szerepet kaphatnak a strukturális politikák;

Or. en


