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Véleménytervezet (PE 367.881v01-00)
Constanze Angela Krehl
a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló intézményközi 
megállapodás megújítására vonatkozó javaslatról
(COM(2006)0036 – C6-0318/2005 – 2004/2099(ACI))

Módosítás, előterjesztette: Gerardo Galeote Quecedo

Módosítás: 1
(1) bekezdés

(1) üdvözli, hogy az Európai Tanács megállapodásra jutott a 2007-2013-as pénzügyi 
tervről, sajnálattal tölti el azonban, hogy az előrejelzés szerinti források nem
elegendőek ahhoz, hogy (törlés) kielégítsék az Unió (törlés) igényeit;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 2
(1) bekezdés

(1) üdvözli, hogy az Európai Tanács megállapodásra jutott a 2007-2013-as pénzügyi 
tervről, sajnálattal tölti el azonban, hogy az előrejelzés szerinti források nem 
elegendőek ahhoz, hogy az érintett időszakban kielégítsék az Unió és különösen a 
regionális fejlesztés igényeit; emlékeztet, hogy az Európai Parlament szándéka 
szerint az Európai Unió GNI-jének 0,41%-t fordították volna a kohézióra, és hogy az 
Európai Tanács azt jelentősen, 0,37%-ra csökkentette;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún, Kyriacos Triantaphyllides

Módosítás: 3
(1) bekezdés

(1) üdvözli, hogy az Európai Tanács megállapodásra jutott a 2007-2013-as pénzügyi 
tervről, sajnálattal tölti el azonban, hogy az előrejelzés szerinti források egyáltalán 
nem elegendőek ahhoz, hogy az érintett időszakban kielégítsék a kibővített Európai
Unió gazdasági és társadalmi kohézióhoz kapcsolódó, valamint gazdasági, 
társadalmi és környezetvédelmi kihívásai által támasztott igényeit különös tekintettel 
a regionális fejlesztés igényeire;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Konstantinos Hatzidakis

Módosítás: 4
(2) bekezdés

(2) úgy véli, hogy különösen az 1b fejezet alapján elosztott költségvetési források (törlés)
nyilvánvalóan elégtelenek, és ezért sürgeti, hogy az érintett hiteleket a Parlament által 
a kibővített Unió 2007-2013 közötti politikai kihívásairól és költségvetési eszközeiről 
szóló, 2005. június 8-i állásfoglalásában javasolt szinten állítsák helyre; különösen 
sajnálja az „Európai Területi Együttműködési Célkitűzés” forrásainak jelentős 
csökkentését; hangsúlyozza, hogy ez a célkitűzés egyértelmű európai hozzáadott 
értékkel bír, mivel a tagállamok és a regionális hatóságok közötti együttműködést 
segíti elő; ezért azt kéri, hogy jelentős kiegészítő forrásokat állítsanak a célkitűzése 
megvalósításának szolgálatába; emellett tudomásul veszi a versenyképességi 
célkitűzésre elkülönített költségvetés aránytalan csökkentését is;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marian Harkin, Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 5
(2) bekezdés

(2) úgy véli, hogy különösen az 1b fejezet alapján elosztott költségvetési források, és 
különösen a versenyképességre és területi kohézióra vonatkozó célkitűzések, és 
különösen a területi együttműködés tekintetében, amelyet az eredeti bizottsági 
javaslat mintegy 50%-ával csökkentettek, nyilvánvalóan elégtelenek, és ezért sürgeti, 
hogy az érintett hiteleket a Parlament által a kibővített Unió 2007-2013 közötti 
politikai kihívásairól és költségvetési eszközeiről szóló, 2005. június 8-i 
állásfoglalásában javasolt szinten állítsák helyre; kiegyensúlyozottabb költségvetést 
kér a területi együttműködés célkitűzése számára, a régiók közötti együttműködésre 
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előirányzott költségevetési forrás százalékos arányának a mostani szinten, azaz 
6,75%-on (493 000 000 eurón) történő megmaradása mellett;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún, Kyriacos Triantaphyllides

Módosítás: 6
(2) bekezdés

(2) úgy véli, hogy különösen az 1b fejezet alapján a strukturális alapok és kohéziós alap 
között elosztott költségvetési források, és különösen a versenyképességre és területi 
kohézióra vonatkozó célkitűzések nyilvánvalóan elégtelenek, és ezért sürgeti, hogy az 
érintett hiteleket a Parlament által a kibővített Unió 2007-2013 közötti politikai 
kihívásairól és költségvetési eszközeiről szóló, 2005. június 8-i állásfoglalásában 
javasolt szinten állítsák helyre, azaz a közösségi bruttó nemzeti jövedelem 0,41%-a;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Elspeth Attwooll

Módosítás: 7
(2) bekezdés

(2) úgy véli, hogy különösen az 1b fejezet alapján elosztott költségvetési források, és 
különösen a versenyképességre és területi együttműködésre vonatkozó célkitűzések 
nyilvánvalóan elégtelenek, és ezért sürgeti, hogy az érintett hiteleket a Parlament által 
a kibővített Unió 2007-2013 közötti politikai kihívásairól és költségvetési eszközeiről 
szóló, 2005. június 8-i állásfoglalásában javasolt szinten állítsák helyre;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Elspeth Attwooll

Módosítás: 8
(2a) bekezdés (új)

(2a) emlékeztet arra, hogy milyen jelentőséget tulajdonítanak a tagállamok a lisszaboni 
stratégia sikerének, és hangsúlyozza, hogy egy erős, hatékonyan finanszírozott 
kohéziós politika kulcsszerepet játszik a Lisszabonban és Göteborgban kitűzött 
gazdasági, szociális és környezetvédelmi célok elérésében;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Gerardo Galeote Quecedo, Salvador Garriga Polledo, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 9
(2a) bekezdés (új)

(2a) úgy ítéli meg, hogy az Európai Tanács 2005. decemberi megállapodásából eredő, az 
Unió különböző területei között tapasztalható különbségeket ki kellene egyenlíteni, 
különös tekintettel a statisztikai hatásnak kitett régiókra, mivel az egyenlőtlen 
bánásmód sérti az Unió egyik legfontosabb alapelvét: a Közösségen belüli 
harmonikus és kiegyensúlyozott fejlődés elősegítését;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún, Kyriacos Triantaphyllides

Módosítás: 10
(2a) bekezdés (új)

(2a) sajnálja, hogy a 2005. decemberi Európai Tanács nem nyújtott teljes körű 
ellentételezést a statisztikai hatásnak kitett régiók részére, amelyek ezáltal már 2007-
től fogva 2013-ig folyamatosan 20%-os csökkentést szenvednek el; úgy véli, hogy a 
Tanáccsal jelenleg folytatott tárgyalásoknak biztosítaniuk kellene, hogy régiók a 
konvergenciarégiókkal azonos szintű támogatásban részesüljenek;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Marian Harkin

Módosítás: 11
(2a) bekezdés (új)

(2a) sajnálattal veszi tudomásul a Vidékfejlesztési Mezőgazdasági Alapnak (EAFRD) az 
eredeti bizottsági javaslathoz képesti 21,3%-os csökkentését; kiemeli ezen alap 
fontosságát, mivel az EU-25 népességének több, mint 50%-a él az EU teljes 
területének 90%-át képviselő vidéki területeken;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski

Módosítás: 12
(3) bekezdés

(3) tudomásul veszi, hogy a Tanács pénzügyi tervre vonatkozó javaslata érinti a jelenleg a 
Parlament előtt lévő jogszabálytervezetet, és hangsúlyozza, hogy a Tanáccsal történő 
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együttdöntés keretében megfelelő kompromisszumot kell találni;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Markus Pieper

Módosítás: 13
(3a) bekezdés (új)

(3a) ebben az összefüggésben kifogásolja a pénzügyi tárgyalások során előterjesztett 
azon javaslatot, miszerint az EU alapok részvételére és a hozzáadottérték-adó 
támogathatóságára eltérő számítási módszer alkalmazandó; felhív a privát 
társfinanszírozás és a hozzáadottérték-adó támogathatóság tagállamokban történő 
kiterjesztésére;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Gerardo Galeote Quecedo

Módosítás: 14
(4) bekezdés

(4) üdvözli a Globalizációs Kiigazítási Alap létrehozását, amelynek segítséget kell 
nyújtania az Unió olyan régióiban élő munkavállalóknak, akiket érint a cégek 
székhelyének olcsóbb munkaerővel dolgozó piacokra való áthelyezése és a 
globalizáció (törlés);

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski

Módosítás: 15
(4) bekezdés

(4) üdvözli a Globalizációs Kiigazítási Alap létrehozását, amelynek segítséget kell 
nyújtania valamennyi EU-régió lakosságának, hogy (törlés) a globalizáció
mellékhatásai, mint például a munkahelyek hiánya és a megnövekedett külföldi
verseny által kiváltott változásokkal szembenézhessenek;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter

Módosítás: 16
(4) bekezdés

(4) üdvözli a Globalizációs Kiigazítási Alap létrehozását, amelynek segítséget kell 
nyújtania a régiók lakosságának, hogy az áthelyezések és a globalizáció által kiváltott 
változásokkal szembenézhessenek; azonban kifogásolja, hogy a bizottsági rendeleti 
javaslat párhuzamos beavatkozási struktúrákat hoz létre a globális támogatásokhoz, 
amellyel tulajdonképpen visszatér az ESZA létező beavatkozási struktúráinak 
használatáról szóló javaslatához; attól tart, hogy az ilyen párhuzamos struktúrák 
csak felesleges bürokráciát és problémákat okoznának a foglalkoztatási politikában, 
valamint, hogy sértik a decentralizáció elvét;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 17
(4) bekezdés

(4) üdvözli a Globalizációs Kiigazítási Alap létrehozását, amelynek segítséget kell 
nyújtania a régiók lakosságának, hogy a cégek székhelyének olcsóbb munkaerővel 
dolgozó piacokra való áthelyezése és a globalizáció által kiváltott változásokkal 
szembenézhessenek; mivel a Globalizációs Kiigazítási Alapból a munkavállalóknak  
kell támogatást nyújtani, és mivel regionális szinten érdemes beavatkoznia a 
Globalizációs Kiigazítási Alapnak, kéri, hogy a 2005. december 19-i brüsszeli 
megállapodás 12. pontjában foglaltakat helyezzék át az 59a. pontba, az 1. B. 
„Kohézió a növekedésért és a foglalkoztatásért” sorba;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún, Kyriacos Triantaphyllides

Módosítás: 18
(4) bekezdés

(4) üdvözli a Globalizációs Kiigazítási Alap létrehozását, amelynek segítséget kell 
nyújtania a régiók lakosságának, hogy a cégek székhelyének olcsóbb munkaerővel 
dolgozó piacokra való áthelyezése vagy bezárása és a globalizáció által kiváltott 
változásokkal szembenézhessenek;

Or. pt
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Módosítás, előterjesztette: Markus Pieper

Módosítás: 19
(4) bekezdés

(4) elismeréssel üdvözli a Globalizációs Kiigazítási Alap létrehozását, amelynek 
segítséget kell nyújtania a régiók lakosságának, hogy a cégek székhelyének olcsóbb 
munkaerővel dolgozó piacokra való áthelyezése és a globalizáció által kiváltott
változásokkal szembenézhessenek;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Markus Pieper

Módosítás: 20
(4a) bekezdés (új)

(4a) úgy véli, hogy a cégek székhelyeinek olcsóbb munkaerővel dolgozó piacokra való 
áthelyezésének uniós támogatását eleve meg kell akadályozni, és felhívja a 
Bizottságot és az Európai Tanácsot, hogy találjanak megoldást annak biztosítására, 
hogy a jövőben csak az új munkahelyek teremtéséhez nyújtsanak európai 
támogatást;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter

Módosítás: 21
(6) bekezdés

(6) megköveteli, hogy az e tartalékok lehívására vonatkozó mechanizmusokat és 
eljárásokat úgy kell a már létező struktúrákhoz igazítani, hogy gyors, nem 
bürokratikus és hatékony használatuk biztosítva legyen;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Konstantinos Hatzidakis

Módosítás: 22
(7) bekezdés

(7) megköveteli, hogy az n+2 (vagy az n+3) szabály miatt fel nem használt források 
maradjanak a „kohéziós költségvetésben” és kerüljenek kiosztásra ágazati 
beavatkozások számara azokban az európai régiókban, ahol szükséges; emellett 
felkéri a Bizottságot, hogy terjesszen a Parlament és a Tanács elé az újrahasznosítási 
mechanizmus végrehajtását részletező javaslatot;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún, Kyriacos Triantaphyllides

Módosítás: 23
(7) bekezdés

(7) megköveteli, hogy az 1b fejezetben különösen az n+2/n+3 szabály szerint visszavont 
források csak e fejezetben legyenek újrahasznosíthatók és e lehetőség ismertetését
kifejezetten foglalják bele az intézményközi megállapodásba; (törlés) felkéri a 
Bizottságot, hogy terjesszen a Parlament és a Tanács elé egy ilyen újrahasznosítási 
mechanizmus végrehajtását részletező javaslatot;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter

Módosítás: 24
(7) bekezdés

(7) megköveteli, hogy az n+2 szabály szerint visszavont forrásokat vissza kell helyezni 
minőségi és teljesítési tartalékba, és hogy ezt a tartalékot kifejezetten írják le az 
intézményközi megállapodásban; emellett felkéri a Bizottságot, hogy terjesszen a 
Parlament és a Tanács elé objektív és átlátható követelményeknek megfelelő és a 
Parlament együttdöntését lehetővé tevő újrahasznosítási mechanizmus végrehajtását 
részletező javaslatot;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter

Módosítás: 25
(7a) bekezdés (új)

(7a) e tekintetben megerősíti a minőségre és teljesítményre irányuló közösségi tartalék 
létrehozására vonatkozó felhívását, amely a haladás jutalmazását célzó eszköz lenne 
a kohéziós alap számára is;

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún, Kyriacos Triantaphyllides

Módosítás: 26
(7a) bekezdés (új)

(7a) hangsúlyozza, hogy az intézményközi megállapodás kapcsán folytatott 
tárgyalásoknak biztosítaniuk kell a strukturális alapok és kohéziós alap kiadási 
célkitűzéseinek való maradéktalan megfelelést, ezáltal biztosítva az alapok 
végrehajtását, valamint, hogy ne maradjon keret az 1b fejezetben;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Jamila Madeira

Módosítás: 27
(8a) bekezdés (új)

(8a) úgy ítéli meg, hogy a megállapodásnak meg kell szüntetnie a statisztikai hatások 
által érintett szegény és gazdag régiók közötti mesterséges megkülönböztetést, 
amelyet az 1. célkitűzés szerint teljes körűen jogosult régiók népességének mintegy 
egy harmadával azonos elméleti korlát hozott létre; megjegyzi, hogy emiatt az 
akadály miatt, amely alapvetően nem több puszta számtannál, amely a bővítést 
követően a közösségi GDP átlag csökkenéséből fakad, és amely azonban a 
statisztikai hatásnak kitett egyes régiók esetében nyilvánvaló hátrányos 
megkülönböztetésként jelentkezik, e régiókra – amelyek egyben a legritkábban 
lakott, legtávolabbi régiókat is jelentik – a konvergencia célkitűzéseivel ellentétben 
további terheket róttak; kéri ezért, hogy valamennyi statisztikai hatás által érintett 
régió azonos elbánásban részesüljön;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 28
(8a) bekezdés (új)

(8a) pozitívan értékeli a Bizottság és a Tanács által is elismert szükségletet, amely szerint a 
különböző külső fellépésekre irányuló eszközöket hatékonyabbá kell tenni. A 
határokon átnyúló együttműködés érdekében létrehozott európai szomszédsági és 
partnerségi eszköz (ENPI) részben a regionális alapokból (Európai Regionális
Fejlesztési Alap (ERFA)), illetve a külső fellépésekre vonatkozó alapokból kerül 
finanszírozásra. A regionális, határokon átnyúló együttműködés kiterjedését és kereteit 
legfeljebb négy évig transznacionális rendeleteknek kellene védeniük; 

Or. nl
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Módosítás, előterjesztette: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 29
(9a) bekezdés (új)

(9a) emlékeztet, hogy a pénzügyi terv nem egy önmagáért lévő célkitűzés, hanem egy 
jövőbemutató és ambiciózus európai politika egy eszköze.

Or. fr


