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Módosítás 1
Vladimír Železný

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli, hogy a Lisszaboni Szerződés a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
tekintetében egyenjogúvá teszi az Európai 
Parlamentet a Tanáccsal, azáltal, hogy a 
strukturális alapok végrehajtására jelenleg 
vonatkozó hozzájárulási eljárást az 
úgynevezett rendes jogalkotási eljárással, 
az együttdöntési eljárással váltja fel, 
jelentősen kibővítve ezzel a Parlament 
jogalkotási hatáskörét és a Regionális 
Fejlesztési Bizottság illetékességét, és így 
fokozza az átláthatóságot és növeli a 
Parlament elszámoltathatóságát a polgárok 
felé;

1. üdvözli, hogy a Lisszaboni Szerződés a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
tekintetében egyenjogúvá teszi az Európai 
Parlamentet a Tanáccsal, azáltal, hogy a 
strukturális alapok végrehajtására jelenleg 
vonatkozó hozzájárulási eljárást az 
úgynevezett rendes jogalkotási eljárással, 
az együttdöntési eljárással váltja fel, 
jelentősen kibővítve ezzel a Parlament 
jogalkotási hatáskörét és a Regionális 
Fejlesztési Bizottság illetékességét, és így 
fokozza az átláthatóságot és növeli a 
Parlament elszámoltathatóságát a polgárok 
felé; ellenzi azonban, hogy az Európai 
Parlamentnek a még nem ratifikált 
Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos új 
szerepét idő előtt megvitatassák;

Or. cs

Módosítás 2
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli, hogy a Lisszaboni Szerződés a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
tekintetében egyenjogúvá teszi az Európai 
Parlamentet a Tanáccsal, azáltal, hogy a 
strukturális alapok végrehajtására 
jelenleg vonatkozó hozzájárulási eljárást az 
úgynevezett rendes jogalkotási eljárással, 
az együttdöntési eljárással váltja fel, 
jelentősen kibővítve ezzel a Parlament 

1. üdvözli, hogy a Lisszaboni Szerződés a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
tekintetében egyenjogúvá teszi az Európai 
Parlamentet a Tanáccsal, azáltal, hogy a 
hozzájárulási eljárást, amely különösen a 
strukturális alapokra vonatkozó általános 
szabályozás elfogadására vonatkozott, az 
úgynevezett rendes jogalkotási eljárással, 
az együttdöntési eljárással váltja fel, 
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jogalkotási hatáskörét és a Regionális 
Fejlesztési Bizottság illetékességét, és így 
fokozza az átláthatóságot és növeli a 
Parlament elszámoltathatóságát a polgárok 
felé;

jelentősen kibővítve ezzel a Parlament 
jogalkotási hatáskörét és a Regionális 
Fejlesztési Bizottság illetékességét, amely 
változás a strukturális alapok tekintetében 
a 2013 utáni időszakban különösen 
jelentős lesz, és így fokozza az 
átláthatóságot és növeli a Parlament 
elszámoltathatóságát a polgárok felé;

Or. en

Módosítás 3
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy gondolja, hogy a területi kohézió 
bevonása az Unió célkitűzései közé 
kiegészíti a gazdasági és társadalmi 
kohézió célkitűzéseit, és növelni fogja a 
Parlament és a Regionális Fejlesztési 
Bizottság hatáskörét a fő uniós politikák 
területi hatásának értékelésével 
kapcsolatban; hangsúlyozza az EU és a 
tagállamok megosztott hatáskörének 
bevezetését a területi kohézió terén, és az e 
célkitűzés felé tett gyors előrehaladás 
érdekében azt ajánlja, hogy a Regionális 
Fejlesztési Bizottság szorosan kísérje 
figyelemmel az erre a területre vonatkozó 
új kezdeményezéseket;

2. úgy gondolja, hogy a területi kohézió 
bevonása az Unió célkitűzései közé 
kiegészíti a gazdasági és társadalmi 
kohézió célkitűzéseit, és növelni fogja a 
Parlament és a Regionális Fejlesztési 
Bizottság hatáskörét a fő uniós politikák 
területi hatásának értékelésével 
kapcsolatban; hangsúlyozza az EU és a 
tagállamok megosztott hatáskörének 
bevezetését a területi kohézió terén, és az e 
célkitűzés felé tett gyors előrehaladás 
érdekében azt ajánlja, hogy a Regionális 
Fejlesztési Bizottságot teljes körűen 
vonják be az erre a területre vonatkozó 
valamennyi lényeges tevékenységbe;

Or. en

Módosítás 4
Gisela Kallenbach

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy a Parlamenttel együtt határozza meg 
pontosabban a területi kohézió célkitűzését, 
és – e meghatározást szem előtt tartva –
vegye jobban figyelembe az erős területi 
dimenzióval rendelkező összes uniós 
politika területi hatását; megállapítja, hogy 
a Regionális Fejlesztési Bizottság fontos 
szerepet fog betölteni a fenti célkitűzés 
meghatározásában;

3. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy a Parlamenttel együtt határozza meg 
pontosabban a területi kohézió célkitűzését, 
és e meghatározást tartsa szem előtt az 
európai területrendezésnek, a 
többközpontú és kiegyensúlyozott városi 
rendszer létrehozásának és a városok és 
vidéki területek közötti új kapcsolatok 
megteremtésének, valamint az erős területi 
dimenzióval rendelkező összes uniós 
politika területi hatásának mérlegelésekor; 
megállapítja, hogy a Regionális Fejlesztési 
Bizottság fontos szerepet fog betölteni a 
fenti célkitűzés meghatározásában;

Or. en

Módosítás 5
Victor Boştinaru

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy a Parlamenttel együtt határozza meg 
pontosabban a területi kohézió célkitűzését, 
és – e meghatározást szem előtt tartva –
vegye jobban figyelembe az erős területi 
dimenzióval rendelkező összes uniós 
politika területi hatását; megállapítja, hogy 
a Regionális Fejlesztési Bizottság fontos 
szerepet fog betölteni a fenti célkitűzés 
meghatározásában;

3. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy a Parlamenttel együtt határozza meg 
pontosabban a területi kohézió célkitűzését,
valamint a területi kohézió mutatóit, 
módszertanát, költségvetési vonatkozásait 
és eszközeit, illetve az e politika keretében 
nyújtott finanszírozás kedvezményezettjeit,
és – a területi kohézióra vonatkozó 
célkitűzést szem előtt tartva – vegye 
jobban figyelembe az erős területi 
dimenzióval rendelkező összes uniós 
politika területi hatását; megállapítja, hogy 
a Regionális Fejlesztési Bizottság fontos 
szerepet fog betölteni a fenti célkitűzés 
meghatározásában;

Or. en
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Módosítás 6
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy a Parlamenttel együtt határozza meg 
pontosabban a területi kohézió célkitűzését, 
és – e meghatározást szem előtt tartva –
vegye jobban figyelembe az erős területi 
dimenzióval rendelkező összes uniós 
politika területi hatását; megállapítja, hogy 
a Regionális Fejlesztési Bizottság fontos 
szerepet fog betölteni a fenti célkitűzés 
meghatározásában;

3. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy a Parlamenttel együtt határozza meg 
pontosabban a területi kohézió célkitűzését, 
és – e meghatározást szem előtt tartva –
vegye jobban figyelembe az erős területi 
dimenzióval rendelkező összes uniós 
politika területi hatását; megállapítja, hogy 
a Regionális Fejlesztési Bizottság fontos 
szerepet fog betölteni a fenti célkitűzés 
meghatározásában, valamint a területi 
kohézió és a fő finanszírozási programok 
közötti szoros szinergia megteremtésében;

Or. bg

Módosítás 7
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy a Parlamenttel együtt határozza meg 
pontosabban a területi kohézió célkitűzését,
és – e meghatározást szem előtt tartva –
vegye jobban figyelembe az erős területi 
dimenzióval rendelkező összes uniós 
politika területi hatását; megállapítja, hogy 
a Regionális Fejlesztési Bizottság fontos 
szerepet fog betölteni a fenti célkitűzés 
meghatározásában;

3. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy a Parlamenttel együtt határozza meg 
pontosabban a területi kohézió célkitűzését, 
és – e meghatározást szem előtt tartva –
további késedelem nélkül vegye jobban 
figyelembe az erős területi dimenzióval
rendelkező összes uniós politika területi 
hatását; megállapítja, hogy a Regionális 
Fejlesztési Bizottság fontos szerepet fog 
betölteni a fenti célkitűzés 
meghatározásában;
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Or. en

Módosítás 8
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy a Parlamenttel együtt határozza meg 
pontosabban a területi kohézió 
célkitűzését, és – e meghatározást szem 
előtt tartva – vegye jobban figyelembe az 
erős területi dimenzióval rendelkező összes 
uniós politika területi hatását; megállapítja, 
hogy a Regionális Fejlesztési Bizottság 
fontos szerepet fog betölteni a fenti 
célkitűzés meghatározásában;

3. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy a Parlamenttel együtt határozza meg 
a területi kohézió elgondolását és 
célkitűzését, és – e meghatározást szem 
előtt tartva – vegye jobban figyelembe az 
erős területi dimenzióval rendelkező összes 
uniós politika területi hatását; megállapítja, 
hogy a Regionális Fejlesztési Bizottság 
fontos szerepet fog betölteni a fenti 
célkitűzés meghatározásában;

Or. pl

Módosítás 9
Gisela Kallenbach

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. sürgeti a tagállamokat, hogy 
nyilvánítsák ki az ahhoz szükséges 
politikai akaratot, hogy a területi 
kohézióra vonatkozó célkitűzést beépítsék 
a nemzeti jogszabályokba;

Or. en
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Módosítás 10
Victor Boştinaru

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a területi 
kohézióra vonatkozó célkitűzés elérésére 
való törekvésnek nem szabad a más uniós 
célkitűzések eléréséhez nyújtott támogatás 
növelését eredményeznie; hangsúlyozza, 
hogy a kohéziós politika önmagában 
célkitűzést jelent, és – horizontális jellege 
miatt – az e célkitűzés hatókörének 
bővítése felé mutató tendencia inkább 
gyengíti, nem pedig erősíti az elképzelést 
és az EU képességét a célkitűzés elérésére;

Or. en

Módosítás 11
Victor Boştinaru

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. megismétli, hogy a virágzóbb és a 
legkevésbé fejlett régiók közötti 
különbségek kezelése továbbra is a 
kohéziós politika célkitűzése; 
hangsúlyozza, hogy a területi kohézió 
célkitűzésének beillesztése kiegészíti ezt az 
elsődleges célkitűzést;

Or. en
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Módosítás 12
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. pozitívan állapítja meg, hogy a 
Lisszaboni Szerződés pontosabban és 
kimerítőbben határozza meg azokat a 
régiókat, amelyekre a Közösségnek 
kohéziós politikája folytatása során 
különös figyelmet kell fordítania;

4. pozitívan állapítja meg, hogy a 
Lisszaboni Szerződés pontosabban és 
kimerítőbben határozza meg azokat a 
régiókat – például a vidéki területeken 
található régiókat, a demográfiai 
kihívásokkal szembesülő régiókat, a 
rendkívül peremterületi és a határokon 
átnyúló régiókat –, amelyekre a 
Közösségnek kohéziós politikája folytatása 
során különös figyelmet kell fordítania;

Or. en

Módosítás 13
Emanuel Jardim Fernandes

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. pozitívan állapítja meg, hogy az állami 
támogatásra vonatkozó egyedi 
rendelkezések megerősítik a legkülső 
régiók különleges helyzetét;

5. pozitívan állapítja meg, hogy a 349. cikk 
és az állami támogatásra vonatkozó egyedi 
rendelkezések megerősítik a legkülső 
régiók különleges helyzetét;

Or. pt

Módosítás 14
Margie Sudre

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. pozitívan állapítja meg, hogy az állami 
támogatásra vonatkozó egyedi 
rendelkezések megerősítik a legkülső 
régiók különleges helyzetét;

5. pozitívan állapítja meg, hogy a legkülső 
régiók különleges helyzetét megerősítették, 
és ez jelenleg az állami támogatásra 
vonatkozó egyedi rendelkezések része;

Or. fr

Módosítás 15
Catherine Stihler

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. szilárdan hiszi, hogy a költségvetési 
eljárás változásai – nevezetesen az 
egyeztetőbizottság összehívása abban az 
esetben, ha a Parlament első olvasatban 
módosításokat fogad el – szükségessé 
fogják tenni a Regionális Fejlesztési 
Bizottság és a Költségvetési Bizottság 
közötti kapcsolatok megerősítését;

6. szilárdan hiszi, hogy a költségvetési 
eljárás változásai – nevezetesen az 
egyeztetőbizottság összehívása abban az 
esetben, ha a Parlament első olvasatban 
módosításokat fogad el – szükségessé 
fogják tenni a Regionális Fejlesztési 
Bizottság és a Költségvetési Bizottság 
közötti együttműködés megerősítését;

Or. en

Módosítás 16
Emanuel Jardim Fernandes

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. üdvözli a szubszidiaritás elvének 
kiterjesztését, különösen a helyi és 
regionális hatóságok tekintetében, valamint 
a „korai előrejelző mechanizmus” 
bevonását, amelynek lehetővé kell tennie a 
nemzeti parlamentek számára, hogy jobban 
felmérjék a közösségi jogalkotási 

7. üdvözli a szubszidiaritás elvének 
kiterjesztését, különösen a helyi és 
regionális hatóságok tekintetében, valamint 
a „korai előrejelző mechanizmus” 
bevonását, amelynek lehetővé kell tennie a 
nemzeti parlamentek számára, hogy 
meghatározott kommunikációs csatornák 
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javaslatoknak, valamint a szubszidiaritás és 
az arányosság elvének az összhangját; 
ennek kapcsán felhívja a figyelmet arra, 
hogy a Regionális Fejlesztési Bizottság és 
a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatok 
megerősítésére van szükség; e tekintetben 
úgy gondolja, hogy a helyi és regionális 
hatóságok és parlamentek bevonása a 
szubszidiaritás területén fontos elem lehet, 
és emlékeztet arra, hogy az effajta bevonás 
a nemzeti rendelkezésektől függ;

kialakítása vagy megszilárdítása útján 
jobban felmérjék a közösségi jogalkotási 
javaslatoknak, valamint a szubszidiaritás és 
az arányosság elvének az összhangját; 
ennek kapcsán felhívja a figyelmet arra, 
hogy a Regionális Fejlesztési Bizottság és 
a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatok 
megerősítésére van szükség; e tekintetben 
úgy gondolja, hogy a helyi és regionális 
hatóságok és parlamentek bevonása a 
szubszidiaritás területén fontos elem lehet, 
és emlékeztet arra, hogy az effajta bevonás 
a nemzeti rendelkezésektől függ;

Or. pt

Módosítás 17
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. üdvözli a szubszidiaritás elvének 
kiterjesztését, különösen a helyi és 
regionális hatóságok tekintetében, valamint 
a „korai előrejelző mechanizmus” 
bevonását, amelynek lehetővé kell tennie a 
nemzeti parlamentek számára, hogy jobban 
felmérjék a közösségi jogalkotási 
javaslatoknak, valamint a szubszidiaritás és 
az arányosság elvének az összhangját; 
ennek kapcsán felhívja a figyelmet arra, 
hogy a Regionális Fejlesztési Bizottság és
a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatok 
megerősítésére van szükség; e tekintetben 
úgy gondolja, hogy a helyi és regionális 
hatóságok és parlamentek bevonása a 
szubszidiaritás területén fontos elem lehet, 
és emlékeztet arra, hogy az effajta bevonás 
a nemzeti rendelkezésektől függ;

7. üdvözli a szubszidiaritás elvének 
kiterjesztését, különösen a helyi és 
regionális hatóságok tekintetében, valamint 
a „korai előrejelző mechanizmus” 
bevonását, amelynek lehetővé kell tennie a 
nemzeti parlamentek számára, hogy jobban 
felmérjék a közösségi jogalkotási 
javaslatoknak, valamint a szubszidiaritás és 
az arányosság elvének az összhangját; 
ennek kapcsán felhívja a figyelmet arra, 
hogy a Regionális Fejlesztési Bizottság, a 
nemzeti parlamentek, illetve a helyi és 
regionális hatóságok közötti kapcsolatok 
megerősítésére van szükség; e tekintetben 
úgy gondolja, hogy a helyi és regionális 
hatóságok és parlamentek bevonása a 
szubszidiaritás területén fontos elem lehet, 
és emlékeztet arra, hogy az effajta bevonás 
a nemzeti rendelkezésektől függ;

Or. bg
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Módosítás 18
Gisela Kallenbach

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. pozitívan állapítja meg, hogy az 
általános érdekű szolgáltatásokról szóló 
jegyzőkönyvben szereplő általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások 
tekintetében az Unió közös értékei közé
tartozik különösen:

– a nemzeti, regionális és helyi hatóságok 
alapvető fontosságú szerepe és tág 
mérlegelési hatásköre az általános 
gazdasági szolgáltatásoknak a 
felhasználók igényeit lehető legjobban 
megközelítő nyújtása, megrendelése és 
szervezése terén;
– a különböző, általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások sokfélesége és a 
felhasználók igényeiben és 
preferenciáiban mutatkozó eltérések, 
amelyek a különböző földrajzi, társadalmi 
vagy kulturális helyzetek eredményei;
– a magas szintű minőség, biztonság, 
megfizethetőség, az egyenlő bánásmód, 
valamint az egyetemes szolgáltatás és a 
felhasználói jogok előmozdítása.

Or. en

Módosítás 19
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. rámutat, hogy az Alapjogi Charta új 
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közzététele hangsúlyt fektet a regionális 
hatóságokra és az európai régiók 
kiegyensúlyozott, stabil fejlődésére; ennek 
kapcsán úgy véli, hogy szükség van a 
Regionális Fejlesztési Bizottságra, mivel 
az tevékenységeit a Charta 
rendelkezéseinek való megfelelés, 
valamint a férfiak és a nők középpontba 
helyezése érdekében végzi;

Or. bg

Módosítás 20
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. annak érdekében, hogy a helyi és 
regionális közösségek jobban
megérthessék a Lisszaboni Szerződés által 
hozott változásokat, arra szólít fel, hogy az 
Európai Unióról szóló szerződés és az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés egységes szerkezetbe foglalt 
változatait a változásokkal együtt a lehető 
legkorábbi alkalommal tegyék közzé.

Or. pl
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