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Állásfoglalásra irányuló indítvány

Módosítás, előterjesztette: Iratxe García Pérez

Módosítás: 1
5a. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel a Statisztikai Célú Területi Egységek Közösségi Nómenklatúrájának 
(NUTS) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása 
tekintetében első olvasatban 2001. október 24-én elfogadott álláspontjára1 és a 
második olvasatban 2003. április 8-án elfogadott álláspontjára2, valamint a 
megfelelő bizottság által ebben a tárgyban készített jelentésekre,

Or. es

                                               
1 HL C 112E, 2002.5.9., 175. o.
2 HL C 64E, 2004.3.12., 72. o.
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Módosítás, előterjesztette: Harangozó Gábor

Módosítás: 2
B. preambulumbekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Oldřich Vlasák

Módosítás: 3
C. preambulumbekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Rumiana Jeleva

Módosítás: 4
C. preambulumbekezdés

C. mivel az európai területfejlesztés időszerű kihívásait az éghajlatváltozás, a 
túlvárosiasodás és a helyigény, az energiafelhasználás, a demográfiai változás, a 
városi és vidéki térségek egyenlőtlen fejlődése, valamint a gazdag és kevésbé fejlődő 
régiók közötti az egyre növekvő szakadék, valamint a szerkezetváltással párosuló 
globalizáció egyenlőtlen területi kihatásai jelentik,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Pierre Pribetich

Módosítás: 5
C. preambulumbekezdés

C. mivel az európai területfejlesztés időszerű kihívásait az éghajlatváltozás, a 
túlvárosiasodás és a helyigény, az energiafelhasználás, a közlekedési infrastruktúra, a 
bővítés által a gazdasági, társadalmi és területi kohézióra gyakorolt hatás, a 
demográfiai változás, valamint a szerkezetváltással párosuló globalizáció egyenlőtlen 
területi kihatásai jelentik,
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Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Iratxe García Pérez

Módosítás: 6
C. preambulumbekezdés

C. mivel az európai területfejlesztés időszerű kihívásait az éghajlatváltozás, a 
túlvárosiasodás és a helyigény, a vidéki térségek és az Európai Unió egyéb régióinak 
elnéptelenedése, az energiafelhasználás, a demográfiai változás, valamint a 
szerkezetváltással párosuló globalizáció egyenlőtlen területi kihatásai jelentik,

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Pierre Pribetich

Módosítás: 7
D. preambulumbekezdés

D. figyelemmel a fenntartható területfejlesztés érdekében a területfejlesztési 
menetrendben rögzített célokra, amelyek a következők: kiegyensúlyozott és 
policentrikus városrendszer kialakítása és új partnerség a városok és a vidék között, 
innovatív regionális klaszterek kialakítása, az infrastruktúrához és a tudáshoz való 
egyenlő hozzáférés biztosítása, a transzeurópai kockázatkezelés ösztönzése, a 
fenntartható fejlődés, a természet és a kulturális örökség jövőorientált kezelése és 
védelme,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Iratxe García Pérez

Módosítás: 8
Fa. preambulumbekezdés (új)

Fa. mivel az új NUTS 4 szintet ugyan még nem mindig nem építették be a NUTS-
rendeletbe, az Eurostat már dolgozik vele, és más több tagállamban létezik,

Or. es
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Módosítás, előterjesztette: Oldřich Vlasák

Módosítás: 9
G. preambulumbekezdés

G. mivel a kohéziós politika (törlés) mellett további intézkedésekre van szükség ahhoz, 
hogy szavatolni lehessen a területfejlesztési menetrend és a lipcsei charta céljainak 
elérését, különösen a területi hatásvizsgálatot, az integrált megközelítést és a 
területfigyelést illetően,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Oldřich Vlasák

Módosítás: 10
H. preambulumbekezdés

H. mivel a kohéziós politika mellett a vidéki területek fejlesztésére irányuló politika is 
jelentős területi hatást gyakorol (törlés),

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Pierre Pribetich

Módosítás: 11
H. preambulumbekezdés

H. mivel a kohéziós politika mellett a vidéki területek fejlesztésére irányuló politika is 
jelentős területi hatást gyakorol: ezek közé tartozik e területek vonzerejének és 
versenyképességének fellendítése a vidék elnéptelenedése elleni küzdelem 
érdekében; mivel e két politika integrálása ennek ellenére hiányos,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Harangozó Gábor

Módosítás: 12
H. preambulumbekezdés

H. mivel a kohéziós politika mellett a vidéki területek fejlesztésére irányuló politika is 
jelentős területi hatást gyakorol; mivel e két politika integrálása ennek ellenére 
hiányos, valódi fejlődési potenciáljuk feltárása érdekében erősíteni kell a 
szinergiákat,
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Oldřich Vlasák

Módosítás: 13
J. preambulumbekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 14
Ka. preambulumbekezdés (új)

Ka. mivel az integrált megközelítés azt vonja maga után, hogy a kidolgozott projekteknek 
koherens, hosszú távú tervet kell képezniük, amely magában foglalja a gazdasági, 
társadalmi és környezeti dimenziókat, és teljes körűen bevonja a kulcsfontosságú 
partnereket a városfejlesztési programok tervezésébe, végrehajtásába és 
értékelésébe; mivel ekkor az integrált megközelítés mindenekelőtt a maga 
sokféleségében a városi társadalom globális megközelítése, és lehetővé kívánja 
tenni, hogy az érdekelt felek hatékonyabban lépjenek fel saját hatáskörükben;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 15
Ka. preambulumbekezdés (új)

Ka. mivel a kohézió területi dimenziójára irányuló integrált megközelítés nemcsak 
területrendezési és városfejlesztési cselekvésekből és politikákból áll, mert a végleges 
célkitűzése, hogy lakóhelyüktől függetlenül biztosítsa az európai polgárok között az 
egyensúlyt, és ez a cél egyedül a területrendezésen keresztül nem valósítható meg,

Or. el
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Módosítás, előterjesztette: Oldřich Vlasák

Módosítás: 16
-1. bekezdés (új)

-1. rámutat arra, hogy a területi kohéziónak nincs közösen elfogadott 
fogalommeghatározása;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 17
1a. bekezdés (új)

1a. hangsúlyozza, hogy csak a helyi, regionális, nemzeti, határokon átnyúló és uniós 
hatóságok közötti, valóban többszintű területi kormányzást figyelembe véve lehet 
hatékony intézkedést tenni, amely tényleges változásokhoz vezet az adott politikai 
területeken;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 18
2. bekezdés

2. a kohéziós politika félidős értékelése keretében és a 2013 utáni kohéziós politika 
megfontolásaira tekintettel azt javasolja, hogy a strukturális alapok programozása és 
projektjeinek kiválasztása során az integrált megközelítés megvalósítása kötelező 
előfeltételt képezzen; e célból felszólítja a döntéshozókat, hogy vállalják önkéntesen 
új együttműködési módszerek – mint például szerződések, megállapodások, 
szolgáltatáscserék vagy más olyan rugalmas előírások – megvalósítását, amelyek 
kevésbé korlátozóak, mint a kötelező szabályozások; 

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Oldřich Vlasák

Módosítás: 19
2. bekezdés

2. a kohéziós politika félidős értékelése keretében és a 2013 utáni kohéziós politika 
megfontolásaira tekintettel azt javasolja, hogy elemezzék, hogy a strukturális alapok 
programozása és projektjeinek kiválasztása során az az integrált megközelítés 
megvalósítása milyen mértékben lehet kötelező előfeltétel;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 20
2a. bekezdés (új)

2a. üdvözli a városfejlesztésért felelős európai miniszterek által a 2007. május 24-i 
lipcsei ülésükön hozott határozatot, amely szerint kormányközi munkacsoportot 
hoznak létre a JESSICA kezdeményezés végrehajtásával kapcsolatos különböző 
kérdések azonosítása és tisztázása céljából, amely munkacsoport Németország 
elnöklete alatt működik; várja a JESSICA végrehajtásáról szóló tanulmány 
eredményeit, amely 2008 végén, a francia EU-elnökség alatt jelenik meg;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Rumiana Jeleva

Módosítás: 21
4. bekezdés

4. a 2013 utáni kohéziós politika kialakítása során különösen szorgalmazza a területi 
sajátosságok és igények figyelembevételét, és az ezen alapuló régióspecifikus 
differenciálást; a lipcsei chartában megfogalmazottak szerint végrehajtás-orientált 
tervezési eszközök alkalmazását javasolja, amelyek alapját a kutatás és a folyamatos 
ellenőrzés képezi;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Jan Olbrycht

Módosítás: 22
5. bekezdés

5. a kohéziós politika félidős értékelése keretében felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy jobban használja ki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alappal 
(EMVA) jelentkező szinergiákat a teljes terület fejlesztése érdekében; a 2013 utáni 
kohéziós politika megfontolásaira tekintettel a vidéki régiók fejlesztése céljából a 
strukturális és agrárpolitika szorosabb koordinálását ajánlja;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Oldřich Vlasák

Módosítás: 23
5. bekezdés

5. a kohéziós politika félidős értékelése keretében felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy jobban használja ki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alappal 
(EMVA) jelentkező szinergiákat a teljes terület fejlesztése érdekében; a 
vidékfejlesztést szorosan össze kell kapcsolni a kohéziós politikával, hogy a vidéki 
térségekben jobb lehetőségeket kínáljanak az életminőség javítására;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Rumiana Jeleva

Módosítás: 24
6a. bekezdés (új)

6a. hangsúlyozza a városoknak a lisszaboni stratégia megvalósításában betöltött 
szerepét, és ezért egy holisztikus és megfelelően koordinált városfejlesztési stratégia 
kidolgozására szólít fel, amelyet az összes kormányzati szint és a magánszektor is 
támogat;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Módosítás: 25
6a. bekezdés (új)

6a. hangsúlyozza a partnerségek és a városi és vidéki térségek közötti funkciómegosztás 
jelentőségét a terület mint egész egység kiegyensúlyozott és fenntartható fejlesztését 
illetően; ebben az összefüggésben sürgeti, hogy a városi területek ne kerüljenek 
erőfölénybe a vidéki térségekkel szemben;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Jan Olbrycht

Módosítás: 26
7. bekezdés

7. az EU költségvetésének felülvizsgálata keretében felszólítja a Bizottságot és a 
Tanácsot, hogy vegyék figyelembe a területfejlesztési menetrendet és a lipcsei chartát, 
és hajtsanak végre olyan minőségi kiigazításokat, amelyek lehetővé teszik, hogy az 
EU szakpolitikáiban jobban érvényesüljenek a területi kohézió céljai; elvárja, hogy 
ennek elérése érdekében jogalkotási intézkedéseket hozzanak az elkövetkező néhány 
évben;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Rumiana Jeleva

Módosítás: 27
7a. bekezdés (új)

7a. hangsúlyozza a régiók és városok közötti kölcsönös függőséget, és ebben az 
összefüggésben kifejezetten üdvözli a jobban koordinált városi-vidéki partnerségekre 
irányuló javaslatokat; felhívja a városi és vidéki térségeket, hogy lépjenek szorosabb 
partnerségre, jelöljék ki közös eszközeiket, és terjesszenek elő közös regionális és 
szubregionális fejlesztési stratégiákat;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Jan Olbrycht

Módosítás: 28
8a. bekezdés (új)

8a. sürgeti a tagállamokat, hogy tegyenek gyors intézkedéseket a területfejlesztési 
menetrend céljainak elérése érdekében, és hajtsák végre a lipcsei chartát;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Rumiana Jeleva

Módosítás: 29
8a. bekezdés (új)

8a. emlékeztet arra, hogy a városi és vidéki térségek hatékony fejlesztési politikája 
kulcsfontosságú előfeltétele az EU fenntartható fejlődésre irányuló politikájának, és 
ezért felszólítja az állami és magán érdekelt feleket, hogy közösen működjenek 
együtt egy kulcsfontosságú uniós politika megvalósítása érdekében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Rumiana Jeleva

Módosítás: 30
8b. bekezdés (új)

8b. üdvözli az innovatív regionális klaszterek létrehozására irányuló javaslatot, 
különösen azokban a régiókban, amelyek még erőfeszítéseket tesznek teljes fejlődési 
potenciáljuk megvalósítása érdekében, mint például a fekete-tengeri térség, és 
felszólítja ezeket a klasztereket, hogy az EU belső és külső határain keresztül is 
alakítsanak ki kapcsolatokat;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 31
9. bekezdés

9. felszólítja a Tanácsot és a tagállamokat, hogy a területfejlesztési menetrend 
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végrehajtására, valamint a lipcsei charta végrehajtására irányuló cselekvési programba 
a szubszidiaritás elve alapján teljes körűen vonja be a helyi és a regionális szintet, 
illetve a partnerség elve alapján a gazdasági és szociális partnereket, valamint a nem 
kormányzati szervezeteket, és aktívan támogatja ezt a törekvést; hangsúlyozza, hogy 
ezt az együttműködési szükségszerűséget nem szabad korlátozásnak tekinteni, mivel 
bebizonyosodott, hogy a hatékonyság koherenciát követel meg, a koherencia pedig 
nem lehetséges együttműködés nélkül;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Oldřich Vlasák

Módosítás: 32
9. bekezdés

9. felszólítja a Tanácsot és a tagállamokat, hogy a területfejlesztési menetrend 
végrehajtására, valamint a lipcsei charta végrehajtására irányuló cselekvési programba 
a szubszidiaritás elve alapján vonja be a helyi és a regionális szintet, illetve a 
partnerség elve alapján a gazdasági és szociális partnereket, valamint a nem 
kormányzati szervezeteket és a magán érdekelt feleket, és aktívan támogatja ezt a 
törekvést;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Rumiana Jeleva

Módosítás: 33
9a. bekezdés (új)

9a. emlékeztet az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés 
kulcsfontosságú szerepére a régiók jövőbeli fejlődésében, és ezért a területfejlesztési 
menetrendben megfogalmazottak szerint ajánlja az infrastruktúrának – például a 
szélessávú kábeleknek – új közlekedési és kommunikációs programokkal való 
kombinálását;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 34
9a. bekezdés (új)

9a. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika integrált megközelítésében létfontosságú 
figyelembe venni az ezeken a területeken és e területek javára tevékenykedő 
valamennyi érdekelt fél igényeit és hozzájárulását; ezért felhívja a KKV-kat 
képviselő szervezeteket és valamennyi gazdasági és szociális partnert, hogy 
vállaljanak markáns szerepet a területi kohéziós politika kialakításában és 
végrehajtásában valamennyi döntéshozatali szinten; felszólítja különösen a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy az integrált megközelítésért felelős, szervezeti 
egységeket átfogó csoport szorosan együttműködjön ezekkel a szervezetekkel;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 35
10. bekezdés

10. felszólítja a Bizottságot, hogy végezze el a szektorspecifikus uniós szakpolitikák 
módszeres elemzését azok területi kihatásai szempontjából, valamint az új jogszabály-
tervezetek területi szempontú hatásvizsgálatát; ezzel kapcsolatban rámutat az ESPON 
által kidolgozott értékelési módszerek lehetőségeire; e célból felszólítja a 
tagállamokat és a Bizottságot, hogy fokozottabban összpontosítsanak a 
területfejlesztési menetrend 2. cselekvésére, hogy befolyásolják az EU-politika 
kulcsfontosságú pontjait, és mérlegeljék a szektorspecifikus közösségi szakpolitikák 
területi és városokra gyakorolt hatását;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Oldřich Vlasák

Módosítás: 36
10. bekezdés

10. felszólítja a Bizottságot, hogy végezze el a vonatkozó kulcsfontosságú 
dokumentációk, szakpolitikák és jogszabályok módszeres elemzését azok területi 
kihatásai szempontjából (törlés); ezzel kapcsolatban rámutat az ESPON által 
kidolgozott értékelési módszerek lehetőségeire egy megbízható, területi kohéziós 
tudásplatform kialakításában;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Rumiana Jeleva

Módosítás: 37
10a. bekezdés (új)

10a. elismeri, hogy a magas szintű iskolára felkészítő és iskolai képzés, az egész életen át 
tartó tanulás, az egyetemek és más kutatóintézetek a városok és régiók jövőbeli 
fejlődésének alapjait képezik;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Módosítás: 38
10a. bekezdés (új)

10a. emlékeztet arra, hogy a Natura 2000 az európai területfejlesztés fontos eszköze; 
ragaszkodik ahhoz, hogy a Natura 2000 követelményeit teljes körűen hajtsák végre, 
és hozzanak létre élőhelyeket összekötő folyosókat és a nyitott terek hálózatát a 
védett területek között, hogy lehetővé váljon a populációk cseréje és így a 
biodiverzitás fenntartása;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Oldřich Vlasák

Módosítás: 39
11. bekezdés

törölve

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Jan Olbrycht

Módosítás: 40
11. bekezdés

11. a terület- és városfejlesztés területén szorgalmazza a kreativitási politika rögzítését, 
hogy a rendelkezésre álló eszközökkel (kohéziós politika, terület- és városrendezés) a 
kreatív és innovatív cselekvés esélyeit és lehetőségeit javító keretfeltételeket 
teremtsenek; hangsúlyozza, hogy e folyamat részeként fontos figyelembe venni a 
terület minőségét;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Rumiana Jeleva

Módosítás: 41
11a. bekezdés (új)

11a. hangsúlyozza a jól működő közlekedési infrastruktúra jelentőségét, és a szállítási 
hálózatok fejlesztési stratégiájának jobb koordinálására szólít fel, különösen a 
kevésbé fejlett régiókban;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Rumiana Jeleva

Módosítás: 42
11b. bekezdés (új)

11b. rámutat azokra a nehézségekre, amelyekkel egyes tagállamok – különösen az új 
tagállamok – szembesülnek a város- és vidékfejlesztési politikák végrehajtásakor, és 
ezért e tagállamok tekintetében jobb integrációra és támogatási intézkedések 
bevezetésére szólít fel, hogy az Unió valamennyi polgára számára biztosítsák a jobb 
életkörülményeket és életminőséget;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 43
12. bekezdés

12. hangsúlyozza, hogy a demográfiai tendenciák és a népesség elöregedése 
lehetőségnek is tekinthető új munkahelyek létrehozására egy olyan új termékeket és 
szolgáltatásokat kínáló bővülő piacon, amelyek az idősek életminőségét javítják, és 
ez lehetőség a gazdasági növekedésre és Európa versenyképességének javítására is; 
hangsúlyozza, hogy az úgynevezett „ezüstgazdaság” fejlesztése fontos a helyi és a 
regionális szint számára;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 44
12. bekezdés

12. a demográfiai trendekre tekintettel szükségesnek tartja a városok és régiók 
alkalmazkodóképességének javítását, amelynek során a munkaerőpiacra, a szociális 
és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésre és általában a tervezésre kell 
helyezni a hangsúlyt;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Oldřich Vlasák

Módosítás: 45
12. bekezdés

Ez a módosítás a jelentéstervezet cseh nyelvű változatának javítása; nem érinti az angol 
nyelvű változatot.

Or. cs



PE400.284v01-00 16/29 AM\701875HU.doc

HU

Módosítás, előterjesztette: Rumiana Jeleva

Módosítás: 46
12a. bekezdés (új)

12a. üdvözli, hogy a lipcsei charta a közlekedési módok összekapcsolására helyezi a 
hangsúlyt, és e tekintetben rámutat arra, hogy a fejlettebb kerékpáros és gyalogos 
infrastruktúra jelentős szerepet játszhat különösen a nagyobb városokban és 
világvárosokban, amelyek folyamatosan nehézségekkel küzdenek a hatékony 
közlekedés- és forgalomirányítás terén; felszólítja a Bizottságot, hogy tárjon fel 
hatékonyabb mechanizmusokat a helyi hatóságok támogatására, amelyek 
önmagukban nem tudják viselni az ilyen programok hatalmas pénzügyi és 
adminisztratív terhét;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Iratxe García Pérez

Módosítás: 47
12a. bekezdés (új)

12a. hangsúlyozza az elnéptelenedés problémájának súlyosságát az Európai Unió több 
területén, ami a népesség elöregedéséhez, a humántőke elvesztéséhez, a tőke 
kiáramlásához, drágább szolgáltatásokhoz stb. vezet;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Iratxe García Pérez

Módosítás: 48
13. bekezdés

13. felszólítja a tagállamokat, hogy területük valamennyi részén alapvetően szavatolják az 
általános érdekű szolgáltatások rendelkezésre állását, hozzáférhetőségét és 
elérhetőségét (például egészségügy, oktatás, digitális kommunikáció és postai 
szolgáltatások), hogy biztosítsák az elérhetőséget (például a tömegközlekedésen, 
közlekedési infrastruktúrán és telekommunikációs hálózatokon keresztül) és 
garantálják a gazdasági részvételt és a szakértelmet (például az egész életen át tartó 
tanuláson és az új technológiákba való befektetésen keresztül), annak érdekében, 
hogy a különböző régiókban élő embereknek lehetőséget adjanak arra, hogy 
kihasználják régiójuk sajátos lehetőségeit és potenciáljait; felszólít arra, hogy 
fordítsanak külön figyelmet a hátrányos helyzetű csoportok – például a fogyatékkal 
élő személyek, a nők, a bevándorlók, az etnikai kisebbségek, a tartós 
munkanélküliek és az alacsony képzettségűek – igényeit; felszólítja a Bizottságot, 
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hogy az általános érdekű szolgáltatásokra és a közbeszerzési szerződések odaítélésére 
vonatkozó keretszabályozás alkalmazásáról szóló iránymutatásaiban tegye lehetővé a 
helyi hatóságok számára a helyi igények és helyi szereplők erőteljesebb 
figyelembevételét és biztosítson számukra több rugalmasságot;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Oldřich Vlasák

Módosítás: 49
15. bekezdés

15. rámutat arra, hogy a lisszaboni reformszerződés hatálybalépése után a területfejlesztési 
menetrend első cselekvési programja végrehajtásának keretében erősíteni kell a 
Tanács, a Bizottság és az Európai Parlament közötti együttműködést és koordinációt; 
ezt a többszintű kormányzati rendszer összefüggésében kell elvégezni, amely 
tiszteletben tartja majd az Európai Uniónak, tagállamainak, régióinak és 
önkormányzatainak területi sokféleségét; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 50
16. bekezdés

16. nyomatékosan üdvözli, hogy a reformszerződés szerződéses céllá nyilvánította a 
területi kohéziót, és e területen az EU és a tagállamok közös jogalkotási hatáskörét írja 
elő; rámutat arra, hogy a lisszaboni szerződés elismeri, hogy foglalkozni kell a 
szigeteket, hegyvidéki térségeket, határ menti területeket és a legkülső és alacsony 
népsűrűségű területeket érintő területi egyenlőtlenségeket, mivel ezek negatív hatást 
gyakorolnak az európai gazdaság egészének versenyképességére; felszólítja a 
Bizottságot, hogy a területfejlesztési menetrend végrehajtását célzó cselekvési 
programot egészítse ki a közösségi intézkedésekre és kezdeményezésekre irányuló 
konkrét javaslatokkal;

Or. el
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Módosítás, előterjesztette: Oldřich Vlasák

Módosítás: 51
16. bekezdés

16. nyomatékosan üdvözli, hogy a reformszerződés a gazdasági és társadalmi kohézióval 
együtt szerződéses céllá nyilvánította a területi kohéziót is, és e területen az EU és a 
tagállamok közös jogalkotási hatáskörét írja elő; felszólítja a Bizottságot, hogy a 
területfejlesztési menetrend végrehajtását célzó cselekvési programot egészítse ki a 
közösségi intézkedésekre és kezdeményezésekre irányuló konkrét javaslatokkal;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Módosítás: 52
16a. bekezdés (új)

16a. elvárja a Bizottságtól, hogy a területi kohézióról szóló zöld könyvében ne csak a 
területfejlesztés egyértelmű fogalommeghatározását adja meg, hanem sorolja fel 
annak célkitűzéseit is; elvárja, hogy legfőbb prioritást kapja az a célkitűzés, hogy 
lakóhelyétől függetlenül minden polgárnak egyenlő fejlődési és hozzáférési 
lehetőségeket kínáljanak;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Iratxe García Pérez

Módosítás: 53
17a. bekezdés (új)

17a. felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson be közleményt arról, hogy mennyire tanácsos 
bevezetni egy új NUTS 4 szintet;

Or. es
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Módosítás, előterjesztette: Rumiana Jeleva

Módosítás: 54
18. bekezdés

18. fontosnak tartja, hogy a területfejlesztési menetrend végrehajtása során legalább 
kétévente értékeljék az előrelépéseket; felszólítja a Tanácsot, a Bizottságot és 
valamennyi részt vevő szereplőt, hogy ennek során mind a cselekvési program egyes 
intézkedéseinek végrehajtását, mind ezeknek az intézkedéseknek a következményeit 
és a fenntartható európai területfejlesztéshez való hozzájárulását értékeljék

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Oldřich Vlasák

Módosítás: 55
19. bekezdés

19. felszólítja a Tanácsot, hogy mielőbb egyezzen meg az EU területi fejlődésének 
nyomon követésére szolgáló egyszerű és számszerűsíthető mutatókban; (törlés)

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Rumiana Jeleva

Módosítás: 56
20. bekezdés

20. rámutat arra, hogy ezeket a mutatókat a területfejlesztés irányítása céljából 
célértékként fel lehetne használni; azt javasolja, hogy a Tanács és a Bizottság ezeket a 
rögzítendő mutatókat használja a teljesítmény tagállamok közötti összehasonlítására 
(„benchmarking”) és egy, a legjobb gyakorlat szerinti szakpolitikai intézkedések 
előterjesztésére szolgáló adatbázis kiépítésére;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 57
21a. bekezdés (új)

21a. felszólítja a soron következő elnökségeket, hogy tartson informális találkozókat a 
területrendezésért és városfejlesztésért felelős miniszterek részvételével, azzal a 
céllal, hogy a területi kohézió új koncepciójának jelentőségével összemérhető 
koherens fellépést valósítsanak meg, és így kapcsolatot teremtsenek a városi és 
vidéki világ között;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 58
22. bekezdés

22. hangsúlyozza a területfejlesztési menetrend és a lipcsei charta közötti koordináció 
javításának fontosságát; sajnálja ebben az összefüggésben, hogy a Tanács még nem 
fogadott el cselekvési programot a lipcsei charta céljainak végrehajtása érdekében, és 
felszólítja a Tanács soron következő elnökségeit arra, hogy pótolják ezt, és ezáltal 
szavatolják a lipcsei charta módszeres nyomon követését;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 59
23a. bekezdés (új)

23a. hivatkozik a Bizottság gazdasági és társadalmi kohézióról szóló negyedik 
jelentésének következtetéseire, amelyben a városokat és a városi területeket a 
lakosság, a gazdasági erő és az innováció központjainak tekintik, elismerik a 
„főváros” effektust, és azt ajánlják, hogy a másodlagos városi növekedési pólusokra 
helyezzék a hangsúlyt; javasolja ezért, hogy a strukturális beavatkozásokat szorosan 
kapcsolják össze a növekedés és foglalkoztatás céljaival; egyben úgy véli, hogy a 
városi területek a „siker klaszterei” lehetnek, és javasolja, hogy rögzítsenek 
iránymutatásokat és ösztönözzék a kiválóságot, például az innováció területi 
programján keresztül;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Oldřich Vlasák

Módosítás: 60
25. bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Pierre Pribetich

Módosítás: 61
25. bekezdés

Nem érinti az angol nyelvű változatot.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jan Olbrycht, Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 62
26. bekezdés

26. azt ajánlja a tagállamoknak, hogy a belső városfejlesztés elsőbbségét hangsúlyozzák a 
városok külső terjeszkedésével szemben, vagyis az új területek felhasználása előtt 
elsősorban a fenntartható területgazdálkodás révén részesítsék előnyben a már 
beépített területek újrahasznosítását vagy új célokra való hasznosítását;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Pierre Pribetich

Módosítás: 63
26a. bekezdés (új)

26a. úgy ítéli meg, hogy külön figyelmet kell fordítani a policentrikus Európa mobilitási 
igényeire, és hogy létfontosságú a multimodális közlekedési rendszerek integrált és 
fenntartható fejlesztése;
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Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Pierre Pribetich

Módosítás: 64
26b. bekezdés (új)

26b. a lakosok által kívánt magas szintű életminőségi normák teljesítése érdekében 
létfontosságúnak tekinti a létesítmények ennek megfelelő javítását, különös 
tekintettel a vízellátásra, a szennyvízkezelésre és más hasonló szolgáltatásokra;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Harangozó Gábor

Módosítás: 65
27. bekezdés

27. sajnálattal állapítja meg, hogy az európai nagyvárosi régiókban, (törlés) városokban és 
a vidéki területeken növekednek a növekedési, jóléti, foglalkoztatási, életminőségi és 
jövedelmi különbségek, és felszólítja a tagállamokat, hogy nyomatékosabban 
foglalkozzanak ezzel a problémával, és ezt a strukturális alapok forrásainak az 
elosztására irányuló programozás során erőteljesebben vegyék figyelembe;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jan Olbrycht, Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 66
27. bekezdés

27. sajnálattal állapítja meg, hogy az európai nagyvárosi régiókban és városokban 
növekednek a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek, és felszólítja a tagállamokat, 
hogy nyomatékosabban foglalkozzanak ezzel a problémával, és ezt a strukturális 
alapok forrásainak az elosztására irányuló programozás során erőteljesebben vegyék 
figyelembe;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Oldřich Vlasák

Módosítás: 67
27. bekezdés

27. sajnálattal állapítja meg, hogy az európai nagyvárosi régiókban és városokban 
növekednek a (törlés) különbségek az egy főre jutó GDP-t illetően, és felszólítja a 
tagállamokat, hogy nyomatékosabban foglalkozzanak ezzel a problémával, és ezt a 
strukturális alapok forrásainak az elosztására irányuló programozás során
erőteljesebben vegyék figyelembe;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Oldřich Vlasák

Módosítás: 68
28. bekezdés

28. úgy ítéli meg, hogy a városok különös felelősséggel tartoznak a közösségi 
éghajlatvédelmi célok elérése tekintetében; (törlés)

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jan Olbrycht, Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 69
28. bekezdés

28. úgy ítéli meg, hogy a városok különös felelősséggel tartoznak a közösségi 
éghajlatvédelmi célok elérése tekintetében, mivel egyedülálló helyzetben vannak 
ahhoz, hogy lehetséges megoldásokat dolgozzanak ki; sürgeti a tagállamokat, hogy 
az éghajlatvédelmet mint keresztmetszeti célt építsék be a városfejlesztésbe;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Módosítás: 70
28. bekezdés

28. úgy ítéli meg, hogy a városok különös felelősséggel tartoznak a közösségi 
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éghajlatvédelmi célok elérése tekintetében, és jelentős hozzájárulást kell tennie 
annak biztosítása érdekében, hogy 2050-re elérjék az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának 50%-os globális csökkentését; emlékezteti a tagállamokat arra, hogy 
az éghajlatvédelmet mint keresztmetszeti célt kell rögzíteni a városfejlesztésben;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Rumiana Jeleva

Módosítás: 71
28. bekezdés

28. úgy ítéli meg, hogy a városok különös felelősséggel tartoznak a közösségi 
éghajlatvédelmi célok elérése tekintetében; emlékezteti a tagállamokat arra, hogy az 
éghajlatvédelmet mint keresztmetszeti célt kell rögzíteni a városfejlesztésben, és 
rámutat arra, hogy a környezetbarát technológiákba – például innovatív megelőző,  
csökkentő és adaptációs intézkedésekbe – való befektetések hosszú távon jelentős 
üzleti lehetőségeket kínálnak;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Módosítás: 72
28a. bekezdés (új)

28a. megállapítja, hogy a városi területeket sújtják leginkább az éghajlatváltozás hatásai, 
amikor a friss levegőt szállító légfolyosók hiánya további felmelegedéshez és 
magasabb szennyezőanyag-koncentrációhoz vezet;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Pierre Pribetich

Módosítás: 73
29. bekezdés

29. kiáll az integráció és a társadalmi és területi kohézió javítására irányuló erőfeszítések 
erősítése mellett, különösen a városépítészeti hiányosságok megszüntetésén és a 
környezeti feltételek javításán keresztül, mindemellett kiegyensúlyozott fejlesztési 
politikát követve a városi területeket illetően, azaz a problémás városrészek 
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stabilizálásán és vonzó lakás-, munka- és szabadidős lehetőségek megteremtésén 
keresztül;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Harangozó Gábor

Módosítás: 74
29. bekezdés

29. kiáll az integráció és a társadalmi kohézió javítására irányuló erőfeszítések erősítése 
mellett, különösen a városépítészeti hiányosságok megszüntetésén keresztül, lehetővé 
téve mindenki számára a tisztességes és megfizethető lakhatást, továbbá a környezeti 
feltételek javításán, a problémás városrészek stabilizálásán és vonzó lakás-, munka- és 
szabadidős lehetőségek megteremtésén keresztül;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Rumiana Jeleva

Módosítás: 75
29a. bekezdés (új)

29a. felszólít a hátrányos helyzetű városkörnyékek jobb integrálására, és ezért üdvözli a 
társadalmi integrációs politikára irányuló javaslatokat, amelyek célja az 
egyenlőtlenségek csökkentése és a társadalmi kirekesztés megakadályozása;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Pierre Pribetich

Módosítás: 76
29a. bekezdés (új)

29a. a hatékony városfejlesztési politika érdekében létfontosságúnak tartja biztosítani, 
hogy a lehető leghamarabb beépítsék a fenntartható fejlesztési politikákba azokat az 
intézkedéseket, amelyek meghatározott területeken a hanyatlás korai figyelmeztető 
jeleit azonosítják;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 77
29a. bekezdés (új)

29a. sajnálja mindazonáltal, hogy a lipcsei charta a helyi gazdaság fellendítésének 
kérdésével foglalkozva a hátrányos helyzetben lévő városi területekre szorítkozik; 
rámutat a KKV-knak – és különösen a kis gyártó és helyi szolgáltató 
vállalkozásoknak – az életminőséghez való hozzájárulására valamennyi városi 
térségben; hangsúlyozza, hogy ezeket a vállalkozásokat – amelyek képesek javítani a 
térségek versenyképességét – segíteni kell tevékenységeik folytatásában és 
fejlesztésében, elsősorban városfejlesztési eszközökkel és e cégek képviseleti 
szervezeteinek bevonásával és támogatásával;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Pierre Pribetich

Módosítás: 78
29b. bekezdés (új)

29b. az európai városokra jellemző egyenlőtlenségek és a városok instabilitásához vezető 
társadalmi egyenlőtlenségek fényében ragaszkodik ahhoz, hogy erőfeszítéseket 
tegyenek egy hatékony társadalmi integrációs politika létrehozása érdekében, amely 
létfontosságú az egyenlőtlenségek és a társadalmi kirekesztés leküzdéséhez;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Rumiana Jeleva

Módosítás: 79
30. bekezdés

30. a hetedik kutatási keretprogram keretében felszólítja a Bizottságot, hogy 
erőteljesebben támogassa azokat a projekteteket, amelyek előmozdítják a fenntartható 
városvezetéssel kapcsolatos fejlesztést és tapasztalatcserét, az energiahatékony 
gyakorlatok és technológiák előmozdítását, a városi környezeti problémák 
megoldását, valamint a városok hozzájárulását az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Jan Olbrycht, Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 80
30. bekezdés

30. a későbbi finanszírozási programok, köztük a hetedik kutatási keretprogram 
keretében felszólítja a Bizottságot, hogy erőteljesebben támogassa azokat a 
projekteteket, amelyek előmozdítják a fenntartható városvezetéssel kapcsolatos 
fejlesztést és tapasztalatcserét, a városi környezeti problémák megoldását, valamint a 
városok hozzájárulását az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Oldřich Vlasák

Módosítás: 81
31. bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 82
31. bekezdés

31. úgy ítéli meg, hogy a városi identitás erősítése és az aktív állampolgári részvétel 
hozzájárulhat a városokban a lipcsei charta sikeres megvalósításához; felszólítja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy jelentsék be a területi párbeszéd elindítását, 
ösztönözve ezzel a nyilvánosság részvételét a városi területek rehabilitálásának és 
fejlesztésének megtervezésében;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach

Módosítás: 83
32. bekezdés

32. felszólítja a tagállamokat, régiókat és városokat, hogy a fenntartható városfejlesztés 
során az eddigieknél erőteljesebben vegyék figyelembe az építési kultúrát 
(„Baukultur”) mint a városi életminőség döntő tényezőjét, miközben különös 
figyelmet fordítanak a nyilvános terek minőségére, nevezetesen az európai polgárok 
jólétének javítását biztosító eszközként az építészeti tervezés minősége 
szempontjából;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Harangozó Gábor

Módosítás: 84
32. bekezdés

32. felszólítja a tagállamokat, hogy a fenntartható városfejlesztés során az eddigieknél 
erőteljesebben vegyék figyelembe az építési kultúra („Baukultur”) minőségét, 
valamint a tisztességes és megfizethető lakhatási lehetőségek elérhetőségét, amelyek 
döntő tényezők a társadalmi beilleszkedés és a városi életminőség szempontjából;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 85
32a. bekezdés (új)

32a. felszólítja a Tanácsot és különösen a szlovén és francia elnökséget, hogy vegyék 
alapul a német és portugál elnökség alatt a területi kohézió tekintetében elért 
előrelépéseket, és további javaslatokat fogadjanak el ezzel kapcsolatban; úgy ítéli 
meg, hogy – mivel eddig a hangsúly a városokra, a város és vidék kapcsolatára és a 
területrendezésre helyeződött – a jövőbeli kezdeményezéseknek jobban figyelembe 
kell venniük a területi szempontból hátrányos helyzetben lévő régiókat, például a 
szigeteket, hegyvidéki térségeket, határ menti területeket, valamint a legkülső 
területeket és alacsony népsűrűségű területeket;

Or. el
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