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Módosítás 1
Maria Petre

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

– hangsúlyozza a régiók gazdasági és 
szociális fejlődésben betöltött szerepét és 
ebből kifolyólag az előcsatlakozási eszköz 
fontosságát, amely a nyugat-balkáni 
országok demokratikus fejlődését, 
gazdasági és társadalmi átalakulását, 
valamint az uniós struktúrákhoz való 
alkalmazkodását segíti;

– hangsúlyozza a régiók gazdasági és 
szociális fejlődésben betöltött 
szerepét és ebből kifolyólag az 
előcsatlakozási eszköz fontosságát, 
amely a nyugat-balkáni országok 
demokratikus fejlődését, gazdasági 
és társadalmi átalakulását, az 
európai normákhoz való 
igazodását, valamint az uniós 
struktúrákhoz való alkalmazkodását
segíti;

Or. fr

Módosítás 2
Gisela Kallenbach

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

- utal arra, hogy lényegesek a 
különbségek egyes nyugat-balkáni 
országokkal folytatott gazdasági és 
kereskedelmi kapcsolatokat illetően; kéri 
ezért, hogy a korábbi bővítési folyamat 
tapasztalatai alapján vonják le a 
megfelelő következtetéseket, és hogy az 
előcsatlakozási eszköz különböző elemeit 
rugalmasabban, az igényekhez jobban 
igazodóan és koncentráltabban fordítsák 
a régiók fenntartható fejlődésére;

Or. de
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Módosítás 3
Gisela Kallenbach

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

- kéri azoknak a nemzeti fejlesztési 
terveknek a kiemelt támogatását, amelyek 
figyelembe veszik a városi központok és a 
vidéki térségek gazdasági fejlődését is; 
hangsúlyozza emellett a megfelelő képzési
és továbbképzési programok 
támogatásának különös fontosságát ;

Or. de

Módosítás 4
Gisela Kallenbach

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

- kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
az előcsatlakozási eszköz számára tegyék 
elérhetővé a jelentősebb projektek 
megvalósításához szükséges pénzügyi 
eszközöket, és nyújtsanak tényleges
támogatást helyi és regionális szinten;

- kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
az előcsatlakozási eszköz számára tegyék 
elérhetővé az igényekhez igazodó 
projektek megvalósításához szükséges 
pénzügyi eszközöket, és nyújtsanak 
hatékony és koncentrált támogatást helyi 
és regionális szinten; hangsúlyozza az 
emberek közötti együttműködést célzó 
projektek fontosságát, amelyek különösen 
alkalmasak arra, hogy közvetítsék a helyi 
lakosok felé az európai hozzáadott 
értékeket;

Or. de
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Módosítás 5
Maria Petre

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

– kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy az előcsatlakozási eszköz számára 
tegyék elérhetővé a jelentősebb projektek 
megvalósításához szükséges pénzügyi 
eszközöket, és nyújtsanak tényleges 
támogatást helyi és regionális szinten;

– kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy használják fel a más programokra 
rendelkezésre álló esetleges alapokat, az 
előcsatlakozási eszköz számára a 
jelentősebb projektek megvalósításához 
szükséges pénzügyi eszközök elérhetővé 
tétele céljából, és nyújtsanak tényleges 
támogatást helyi és regionális szinten;

Or. fr

Módosítás 6
Gisela Kallenbach

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

- üdvözli, hogy az előcsatlakozási eszköz 
egyik prioritása a nyugat-balkáni országok 
intézményi és igazgatási kapacitásának 
regionális és nemzeti szintű fejlesztése, 
továbbá ösztönzi a Bizottságot, hogy a 
kormányzás fejlesztésének előmozdítása és 
ezen országoknak és régióknak a 
strukturális alapok jövőbeni befogadására 
történő felkészítése érdekében fokozza e 
tevékenységet;

- üdvözli, hogy az előcsatlakozási eszköz 
egyik prioritása a nyugat-balkáni országok 
intézményi és igazgatási kapacitásának 
regionális és nemzeti szintű fejlesztése; 
ösztönzi a Bizottságot, hogy a kormányzás 
fejlesztésének előmozdítása és ezen 
országoknak és régióknak a strukturális 
alapok jövőbeni befogadására történő 
felkészítése érdekében fokozza e 
tevékenységet; kéri a Bizottságot, hogy 
biztosítson magas fokú átláthatóságot az 
intézményi felépítés során, és tegye meg a 
megfelelő intézkedéseket a korrupció 
elkerülésére;

Or. de
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Módosítás 7
Maria Petre

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

– üdvözli, hogy az előcsatlakozási eszköz 
egyik prioritása a nyugat-balkáni országok 
intézményi és igazgatási kapacitásának 
regionális és nemzeti szintű fejlesztése, 
továbbá ösztönzi a Bizottságot, hogy a 
kormányzás fejlesztésének előmozdítása és 
ezen országoknak és régióknak a 
strukturális alapok jövőbeni befogadására 
történő felkészítése érdekében fokozza e 
tevékenységet;

– üdvözli, hogy az előcsatlakozási eszköz 
egyik prioritása a nyugat-balkáni országok 
intézményi és igazgatási kapacitásának 
regionális és nemzeti szintű fejlesztése, 
továbbá ösztönzi a Bizottságot, hogy a 
kormányzás fejlesztésének előmozdítása és 
ezen országoknak és régióknak a 
strukturális alapok jövőbeni befogadására 
és az EU regionális politikájában való 
részvételre történő felkészítése érdekében 
fokozza e tevékenységet;

Or. fr

Módosítás 8
Maria Petre

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

– hangsúlyozza, hogy a közös projektek 
kidolgozása, valamint a nyugat-balkáni és 
az uniós régiók közötti szilárd kapcsolatok 
kialakítása érdekében igen fontos a 
határokon átnyúló együttműködés; 
hangsúlyozza továbbá, hogy az ilyen 
együttműködésnek nem csupán gazdasági 
előnyei lehetnek, hanem politikai és emberi 
vonatkozásaik révén lehetővé teszik a 
népek és a kormányok közeledését is;

– hangsúlyozza, hogy a közös projektek 
kidolgozása, valamint a nyugat-balkáni 
régiók közötti, továbbá ez utóbbiak, és az 
uniós tagállamok régiói közötti szilárd 
kapcsolatok kialakítása érdekében igen 
fontos a határokon és nemzeteken átívelő
együttműködés; hangsúlyozza továbbá, 
hogy az ilyen együttműködésnek nem 
csupán gazdasági előnyei lehetnek, hanem 
politikai és emberi vonatkozásai révén 
lehetővé teszi a népek és a kormányok 
közeledését is, hosszú távon pedig 
biztosítja e régió stabilitását és 
fellendülését;

Or. fr
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Módosítás 9
Gisela Kallenbach

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

- arra ösztönzi az EU régióit, hogy 
kezdeményezzék a nyugat-balkáni 
régiókkal folytatott, határokon átnyúló 
projektek elindítását a hosszú távú, szoros 
regionális együttműködés, valamint a 
regionális együttműködés európai hálózatai 
keretében folytatott tapasztalatcsere és 
bevált gyakorlatok cseréje érdekében.

- arra ösztönzi az EU régióit, hogy 
kezdeményezzék a nyugat-balkáni 
régiókkal folytatott, határokon átnyúló 
projektek elindítását a hosszú távú, szoros 
regionális együttműködés, valamint a 
regionális együttműködés európai hálózatai 
keretében folytatott tapasztalatcsere és 
bevált gyakorlatok cseréje érdekében; 
véleménye szerint a Regionális 
Együttműködési Tanács (RCC) 
megerősítésével fokozni lehet az 
együttműködést a régióban;

Or. de

Módosítás 10
Maria Petre

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

– hangsúlyozza a különleges, dunamenti 
régióban folyó gazdasági és kereskedelmi 
együttműködés fejlődése figyelembe 
vételének szükségességét, az Európai 
Uniót és a nyugat-balkáni régiót összekötő 
térségben rejlő lehetőségek 
kihangsúlyozásához való hozzájárulás 
céljából.

Or. fr
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