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Módosítás 1
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. mivel az EU kohéziós politikája 
továbbra is az európai integráció döntő 
fontosságú pillére és tevékeny szerepet 
játszik az egyenlőtlenségek és a fejlődés
hiányosságainak csökkentésében;

Or. es

Módosítás 2
Bart Staes

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az EU regionális 
politikája évek óta bizonyítja az európai 
közvélemény előtt egyedülálló európai 
hozzáadott értékét azáltal, hogy 
hatékonyan támogatja a gazdasági és 
társadalmi kohéziót Európa-szerte, 
miközben hozzájárul a lisszaboni stratégia 
növekedéssel és foglalkoztatással 
kapcsolatos célkitűzéseinek eléréséhez is; 
ellenez ezért minden, e közösségi politika 
nemzeti szintre való visszahelyezésére 
irányuló kísérletet; ismételten hangot 
annak a régóta képviselt álláspontjának, 
hogy a kohéziós politikának az EU teljes 
területére kell vonatkoznia, és a 
rendelkezésre álló pénzügyi források nagy 
részét a legkevésbé fejlett régiókra kell 
összpontosítani;

1. úgy véli, hogy az EU regionális 
politikája évek óta bizonyítja az európai 
közvélemény előtt egyedülálló európai 
hozzáadott értékét azáltal, hogy 
hatékonyan támogatja a gazdasági és 
társadalmi kohéziót Európa-szerte, 
miközben hozzájárul a lisszaboni stratégia 
növekedéssel és foglalkoztatással 
kapcsolatos célkitűzéseinek eléréséhez is; 
ellenez ezért minden, e közösségi politika 
nemzeti szintre való visszahelyezésére 
irányuló kísérletet; ismételten hangot 
annak a régóta képviselt álláspontjának, 
hogy a kohéziós politikának az EU teljes 
területére kell vonatkoznia, és a 
rendelkezésre álló pénzügyi források nagy 
részét a legkevésbé fejlett régiókra kell 
összpontosítani; felhívja a Bizottságot
annak értékelésére, hogy a strukturális 
alapok milyen mértékben járulhatnak 
hozzá a közösségi jogalkotás olyan egyedi 
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célkitűzéseinek eléréséhez, mint 
amilyeneket az éghajlatváltozással és az 
energiával kapcsolatos jogszabályokban, 
vagy a biodiverzitásról szóló cselekvési 
tervben állapítottak meg;

Or. en

Módosítás 3
Jean Marie Beaupuy

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az EU regionális 
politikája évek óta bizonyítja az európai 
közvélemény előtt egyedülálló európai 
hozzáadott értékét azáltal, hogy 
hatékonyan támogatja a gazdasági és 
társadalmi kohéziót Európa-szerte, 
miközben hozzájárul a lisszaboni stratégia 
növekedéssel és foglalkoztatással 
kapcsolatos célkitűzéseinek eléréséhez is; 
ellenez ezért minden, e közösségi politika 
nemzeti szintre való visszahelyezésére 
irányuló kísérletet; ismételten hangot 
annak a régóta képviselt álláspontjának, 
hogy a kohéziós politikának az EU teljes 
területére kell vonatkoznia, és a 
rendelkezésre álló pénzügyi források nagy 
részét a legkevésbé fejlett régiókra kell 
összpontosítani;

1. úgy véli, hogy az EU regionális 
politikája évek óta bizonyítja az európai 
közvélemény előtt egyedülálló európai 
hozzáadott értékét azáltal, hogy 
hatékonyan támogatja a gazdasági és 
társadalmi kohéziót Európa-szerte, 
miközben hozzájárul a lisszaboni stratégia 
növekedéssel és foglalkoztatással 
kapcsolatos célkitűzéseinek, illetve a 
fenntartható fejlődéssel kapcsolatos
göteborgi célkitűzések eléréséhez is; 
ellenez ezért minden, e közösségi politika 
nemzeti szintre való visszahelyezésére 
irányuló kísérletet; ismételten hangot 
annak a régóta képviselt álláspontjának, 
hogy a kohéziós politikának az EU teljes 
területére kell vonatkoznia, és a 
rendelkezésre álló pénzügyi források nagy 
részét a legkevésbé fejlett régiókra kell 
összpontosítani;

Or. fr

Módosítás 4
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Véleménytervezet
1 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az EU regionális 
politikája évek óta bizonyítja az európai 
közvélemény előtt egyedülálló európai 
hozzáadott értékét azáltal, hogy 
hatékonyan támogatja a gazdasági és 
társadalmi kohéziót Európa-szerte, 
miközben hozzájárul a lisszaboni stratégia 
növekedéssel és foglalkoztatással 
kapcsolatos célkitűzéseinek eléréséhez is; 
ellenez ezért minden, e közösségi politika 
nemzeti szintre való visszahelyezésére 
irányuló kísérletet; ismételten hangot 
annak a régóta képviselt álláspontjának, 
hogy a kohéziós politikának az EU teljes 
területére kell vonatkoznia, és a 
rendelkezésre álló pénzügyi források nagy 
részét a legkevésbé fejlett régiókra kell 
összpontosítani;

1. úgy véli, hogy az EU regionális 
politikája évek óta bizonyítja az európai 
közvélemény előtt egyedülálló európai 
hozzáadott értékét azáltal, hogy 
hatékonyan támogatja a gazdasági és 
társadalmi kohéziót Európa-szerte, 
miközben hozzájárul a lisszaboni stratégia 
növekedéssel és foglalkoztatással 
kapcsolatos célkitűzéseinek eléréséhez is; 
ellenez ezért minden, e közösségi politika 
nemzeti szintre való visszahelyezésére 
irányuló kísérletet; ismételten hangot 
annak a régóta képviselt álláspontjának, 
hogy a kohéziós politikának az EU teljes 
területére kell vonatkoznia, és a 
rendelkezésre álló pénzügyi források nagy 
részét a legszegényebb régiókra kell 
összpontosítani;

Or. pl

Módosítás 5
Jean Marie Beaupuy

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy a kohéziós politika még 
mindig megerősítésre szorul, továbbá
nagyobb hangsúlyt kell fektetni az általa 
létrehozott hozzáadott értékre; felszólít
ezért a kohéziós politika számára a 
megfelelő pénzügyi forrásoknak közösségi 
szinten történő kiosztására;

Or. fr



PE416.641v01-00 6/27 AM\758300HU.doc

HU

Módosítás 6
Pedro Guerreiro

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy az Unióban a 
konvergencia területén elért fejlődés 
ellenére még mindig nagy az objektív
egyenlőtlenség, és a tagállamok között is
hatalmas fejlettségi szintbeli különbségek 
vannak, beleértve a már néhány éve tartó, 
egymástól folyamatosan távolodó fejlődés 
eseteit is;

Or. pt

Módosítás 7
Pedro Guerreiro

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy a strukturális 
politika elsődleges céljaként kell tekinteni 
a régiók fejlettségi szintje közötti 
különbség csökkentését, a 
reálkonvergencia előmozdítását, valamint 
a növekedés és a foglalkoztatás 
ösztönzését, és ennek az újraelosztás és a 
kiegyenlítés eszközeként kell szolgálnia az 
egységes piac, a gazdasági és monetáris 
unió, valamint a nemzetközi kereskedelem 
liberalizációja miatt megnövekedett 
költségek tekintetében, az Unió 
kedvezőtlen helyzetű tagállamai és régiói 
számára; 

Or. pt
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Módosítás 8
Pedro Guerreiro

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 
bizonyos régiókban a közösségi 
finanszírozás nem elegendő az egységes 
piac, a gazdasági és monetáris unió, 
valamint a nemzetközi kereskedelem 
liberalizációja kedvezőtlen hatásainak 
ellensúlyozására; ennélfogva felhívja a 
Bizottságot egy mélyreható elemzés 
elkészítésére a stabilitási és növekedési 
paktumnak, az euró bevezetésének, 
valamint a belső és a nemzetközi piacok 
liberalizációjának a kohéziós politikára és 
a konvergenciára gyakorolt hatásáról az 
EU-ban; 

Or. pt

Módosítás 9
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elengedhetetlennek tartja a megfelelő 
finanszírozást a 2013 utáni időszakra is 
annak érdekében, hogy a kohéziós politika 
a hagyományosan rá háruló feladatok 
folytatásán túl egy sor új, jelentős területi 
hatással járó kihívásnak is meg tudjon 
felelni, például az éghajlatváltozás, a 
demográfiai változások, az 
energiahatékonyság vagy a népesség 
városokban való koncentrálódása által 
támasztott kihívásoknak, ahogyan azt a 
gazdasági és társadalmi kohézióról szóló 
negyedik bizottsági jelentés is részletezi 

2. elengedhetetlennek tartja a megfelelő 
finanszírozást a 2013 utáni időszakra is 
annak érdekében, hogy a kohéziós politika 
a hagyományosan rá háruló feladatok 
folytatásán túl egy sor új, jelentős területi 
hatással járó kihívásnak is meg tudjon 
felelni, például az éghajlatváltozás, a 
demográfiai változások, az elnéptelenedés, 
a globalizációhoz való alkalmazkodás, a 
vidéki területek talpra állítása, az 
energiahatékonyság vagy a népesség 
városokban való koncentrálódása által 
támasztott kihívásoknak, ahogyan azt a 
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(COM(2007)0273); úgy véli ezért, hogy az 
EU GDP-jének 0,35%-át kitevő ráfordítás 
nem elegendő e politika finanszírozására;

gazdasági és társadalmi kohézióról szóló 
negyedik bizottsági jelentés is részletezi 
(COM(2007)0273); úgy véli ezért, hogy az 
EU GDP-jének 0,35%-át kitevő ráfordítás 
nem elegendő e politika finanszírozására;

Or. es

Módosítás 10
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elengedhetetlennek tartja a megfelelő 
finanszírozást a 2013 utáni időszakra is 
annak érdekében, hogy a kohéziós politika 
a hagyományosan rá háruló feladatok 
folytatásán túl egy sor új, jelentős területi 
hatással járó kihívásnak is meg tudjon 
felelni, például az éghajlatváltozás, a 
demográfiai változások, az 
energiahatékonyság vagy a népesség 
városokban való koncentrálódása által 
támasztott kihívásoknak, ahogyan azt a 
gazdasági és társadalmi kohézióról szóló 
negyedik bizottsági jelentés is részletezi 
(COM(2007)0273); úgy véli ezért, hogy az 
EU GDP-jének 0,35%-át kitevő ráfordítás 
nem elegendő e politika finanszírozására;

2. elengedhetetlennek tartja az új, többéves 
pénzügyi kereten belüli megfelelő 
finanszírozást a 2013 utáni időszakra is 
annak érdekében, hogy a kohéziós politika 
a hagyományosan rá háruló feladatok 
folytatásán túl egy sor új, jelentős területi 
hatással járó kihívásnak is meg tudjon 
felelni, például az éghajlatváltozás, a 
demográfiai változások, az 
energiahatékonyság vagy a népesség 
városokban való koncentrálódása által 
támasztott kihívásoknak, ahogyan azt a 
gazdasági és társadalmi kohézióról szóló 
negyedik bizottsági jelentés is részletezi 
(COM(2007)0273); úgy véli ezért, hogy az 
EU GDP-jének legfeljebb 0,35%-át kitevő 
ráfordítás messze nem elegendő e politika 
finanszírozására;

Or. pl

Módosítás 11
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. elengedhetetlennek tartja a megfelelő 
finanszírozást a 2013 utáni időszakra is 
annak érdekében, hogy a kohéziós politika 
a hagyományosan rá háruló feladatok 
folytatásán túl egy sor új, jelentős területi 
hatással járó kihívásnak is meg tudjon 
felelni, például az éghajlatváltozás, a 
demográfiai változások, az 
energiahatékonyság vagy a népesség 
városokban való koncentrálódása által 
támasztott kihívásoknak, ahogyan azt a 
gazdasági és társadalmi kohézióról szóló 
negyedik bizottsági jelentés is részletezi 
(COM(2007)0273); úgy véli ezért, hogy az 
EU GDP-jének 0,35%-át kitevő ráfordítás 
nem elegendő e politika finanszírozására;

2. elengedhetetlennek tartja a megfelelő 
finanszírozást a 2013 utáni időszakra is 
annak érdekében, hogy a kohéziós politika 
a hagyományosan rá háruló feladatok 
folytatásán túl egy sor új, jelentős területi 
hatással járó kihívásnak is meg tudjon 
felelni, például az éghajlatváltozás, a 
demográfiai változások, az 
energiahatékonyság vagy a népesség 
városokban való koncentrálódása által 
támasztott kihívásoknak, ahogyan azt a 
gazdasági és társadalmi kohézióról szóló 
negyedik bizottsági jelentés is részletezi 
(COM(2007)0273);

Or. cs

Módosítás 12
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza az átmeneti 
finanszírozási mechanizmusok
fontosságát a belépő / kilépő régiók és a 
Kohéziós Alapot elhagyó tagállamok 
esetében, az elért konvergenciaszintek 
megszilárdítása céljából;  

Or. es

Módosítás 13
Pedro Guerreiro

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy a kohéziós politika 
meglévő közösségi pénzügyi forrásai nem 
elegendőek az EU-ban a 
reálkonvergencia, a regionális 
egyenlőtlenségek, a magas 
munkanélküliség, az egyenlőtlen 
jövedelmek és a szegénység 
vonatkozásában felmerülő igények 
kielégítésére; megismétli ezért, hogy a 
gazdasági és társadalmi kohézió 
Közösségben történő megerősítésének 
központi és elsődleges célja érdekében
szükség van a közösségi költségvetés 
növelésére;

Or. pt

Módosítás 14
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy szükség van a
gazdasági, társadalmi és területi politika 
megfelelő finanszírozására a központ és a 
periféria közötti, a megközelíthetőségben 
és az összeköttetésben megnyilvánuló 
regionális egyenlőtlenségek csökkentése 
érdekében, amelyek a földrajzi és 
strukturális hátrányokból, a közlekedési 
infrastruktúrákba történő befektetés 
elégtelen mivoltából, a lehetséges 
közlekedési kapcsolatok sikertelen
diverzifikációjából, az oktatás, az 
egészségügy stb. területén a nem kielégítő 
közszolgáltatásokból adódnak;
hangsúlyozza különösen a 
megközelíthetőség jelentős 
akadályozottságát a hegyvidékek, a 
szigetek, a külső vagy legkülső régiók, az 
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elzárt határvárosok, a ritkán lakott, illetve 
elnéptelenedő vidékek tekintetében;

Or. es

Módosítás 15
Pedro Guerreiro

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hiszi, hogy egy szilárd és megfelelően 
finanszírozott európai regionális politika 
alapvető feltétele az egymást követő
bővítések beilleszkedésének, valamint a 
társadalmi, gazdasági és területi kohézió 
megvalósulásának a kibővített Unióban; 

Or. pt

Módosítás 16
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. hangsúlyozza a megfelelő források 
szükségességét a fejlettebb, illetve a 
kedvezőtlen helyzetű régiók közötti 
lényeges technológiai különbségek
csökkentéséhez;

Or. es
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Módosítás 17
Pedro Guerreiro

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. úgy véli, hogy a kohéziós politika 
céljára rendelkezésre álló közösségi 
alapok nem elegendőek a 
reálkonvergencia igényeinek kielégítésére, 
illetve a regionális különbségek, a magas 
munkanélküliség, a jövedelmi 
különbségek és a szegénység megoldására 
az EU-ban; lényegesnek tekinti ezért a 
közösségi kiadások EU GNI-jének 
legalább 1,24%-ával történő növelését, 
miközben fel kell kutatni minden, a 
Parlament, a Tanács és a Bizottság között 
a költségvetési fegyelemre, valamint a 
hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásra vonatkozóan létrejött 
intézményközi megállapodás1 keretében 
meglévő lehetőséget, továbbá biztosítani 
kell annak teljes végrehajtását, mivel a 
legfontosabb cél a gazdasági és társadalmi 
kohézió; 

Or. pt

Módosítás 18
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
2 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2d. megismétli, hogy az Unióban a 
konvergencia területén elért fejlődés 
megszilárdítása céljából szükség van a 
megfelelő költségvetési finanszírozással 
támogatott kohéziós politikára, 
emlékeztetve arra, hogy a tagállamok 

                                               
1 HL C 331., 1993.12.7., 1. o.
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közötti konvergencia elfedi a régiók 
közötti növekvő különbségeket; 
megállapítja továbbá, hogy ezek a 
regionális és régiókon belüli 
egyenlőtlenségek olyan különböző 
területeken is megfigyelhetők, mint a 
foglalkoztatás, a termelékenység, a
jövedelem, az oktatás színvonala, újítási 
képesség stb.; hangsúlyozza a területi 
együttműködés szerepét e problémák 
megoldásában, ezért az e cél elérése 
érdekében megfelelő költségvetési 
előirányzat megadására hív fel; 

Or. es

Módosítás 19
Jean Marie Beaupuy

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy egyszerűsíteni kell a 
strukturális alapok működtetésére szolgáló 
eljárásokat, és különösen az irányítási és 
ellenőrzési rendszereket; megállapítja, 
hogy részben a rendszer összetettsége 
felelős azért, hogy a tagállamok csak kis 
mértékben képesek felhasználni a 
rendelkezésre álló forrásokat; sürgeti a 
Bizottságot, hogy haladéktalanul 
terjesszen elő konkrét javaslatokat az 
eljárások egyszerűsítésére, és azokat 
azonnal hajtsák is végre;

3. hangsúlyozza, hogy a csalás és a 
szabálytalanságok elleni fellépés során
egyszerűsíteni kell a strukturális alapok 
működtetésére szolgáló eljárásokat, és 
különösen az irányítási és ellenőrzési 
rendszereket; megállapítja, hogy részben a 
rendszer összetettsége felelős azért, hogy a 
tagállamok csak kis mértékben képesek 
felhasználni a rendelkezésre álló 
forrásokat; üdvözli a Bizottságnak az Unió 
kohéziós politikájának arra irányuló, 
korai felülvizsgálatára irányuló legújabb 
javaslatait, hogy az tartalmazzon konkrét 
javaslatokat az eljárások egyszerűsítésére
azokat azonnal hajtsák is végre;

Or. fr



PE416.641v01-00 14/27 AM\758300HU.doc

HU

Módosítás 20
Bart Staes

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy egyszerűsíteni kell a 
strukturális alapok működtetésére szolgáló 
eljárásokat, és különösen az irányítási és 
ellenőrzési rendszereket; megállapítja, 
hogy részben a rendszer összetettsége 
felelős azért, hogy a tagállamok csak kis 
mértékben képesek felhasználni a 
rendelkezésre álló forrásokat; sürgeti a 
Bizottságot, hogy haladéktalanul terjesszen 
elő konkrét javaslatokat az eljárások 
egyszerűsítésére, és azokat azonnal hajtsák 
is végre;

3. hangsúlyozza, hogy egyszerűsíteni kell a 
strukturális alapok működtetésére szolgáló 
eljárásokat, és különösen az irányítási és 
ellenőrzési rendszereket, míg ezzel egy 
időben biztosítani kell a megfelelő 
pénzügyi ellenőrzési mechanizmusokat és
a cselekvési terv végrehajtását, a 
strukturális intézkedések megosztott 
irányítása alapján gyakorolt felügyelet 
megerősítésének érdekében; megállapítja, 
hogy részben a rendszer összetettsége 
felelős azért, hogy a tagállamok csak kis 
mértékben képesek felhasználni a 
rendelkezésre álló forrásokat; sürgeti a 
Bizottságot, hogy haladéktalanul terjesszen 
elő konkrét javaslatokat az eljárások 
egyszerűsítésére, és azokat azonnal hajtsák 
is végre;

Or. en

Módosítás 21
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy egyszerűsíteni kell a 
strukturális alapok működtetésére szolgáló 
eljárásokat, és különösen az irányítási és 
ellenőrzési rendszereket; megállapítja, 
hogy részben a rendszer összetettsége 
felelős azért, hogy a tagállamok csak kis 
mértékben képesek felhasználni a 
rendelkezésre álló forrásokat; sürgeti a 
Bizottságot, hogy haladéktalanul terjesszen 

3. hangsúlyozza, hogy egyszerűsíteni kell a 
strukturális alapok működtetésére szolgáló 
eljárásokat, és különösen az irányítási és 
ellenőrzési rendszereket; megállapítja, 
hogy részben a rendszer összetettsége 
felelős azért, hogy a tagállamok csak kis 
mértékben képesek felhasználni a 
rendelkezésre álló forrásokat; sürgeti a 
Bizottságot, hogy haladéktalanul terjesszen 
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elő konkrét javaslatokat az eljárások 
egyszerűsítésére, és azokat azonnal hajtsák 
is végre; 

elő konkrét javaslatokat az eljárások 
egyszerűsítésére – és azokat azonnal 
hajtsák is végre –, továbbá a felelősségek 
és a hatáskörök világos megosztásának 
biztosítására az EU, a tagállamok, 
valamint a regionális és a helyi hatóságok 
között;

Or. es

Módosítás 22
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy egyszerűsíteni kell a 
strukturális alapok működtetésére szolgáló 
eljárásokat, és különösen az irányítási és 
ellenőrzési rendszereket; megállapítja, 
hogy részben a rendszer összetettsége 
felelős azért, hogy a tagállamok csak kis 
mértékben képesek felhasználni a 
rendelkezésre álló forrásokat; sürgeti a 
Bizottságot, hogy haladéktalanul terjesszen 
elő konkrét javaslatokat az eljárások 
egyszerűsítésére, és azokat azonnal hajtsák 
is végre;

3. hangsúlyozza, hogy egyszerűsíteni kell a 
strukturális alapok működtetésére szolgáló 
eljárásokat, és különösen az irányítási és 
ellenőrzési rendszereket, mind nemzeti, 
mind pedig regionális szinten; 
megállapítja, hogy részben a rendszer 
összetettsége felelős azért, hogy a 
tagállamok csak kis mértékben képesek 
felhasználni a rendelkezésre álló 
forrásokat; sürgeti a Bizottságot, hogy 
haladéktalanul terjesszen elő konkrét 
javaslatokat az eljárások egyszerűsítésére, 
és azokat azonnal hajtsák is végre;

Or. pl

Módosítás 23
Bart Staes

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megállapítja, hogy a Bizottság először 
végzett rendszeres értékelést a 2000 és 

4. megállapítja, hogy a Bizottság először 
végzett rendszeres értékelést a 2000 és 
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2006 közötti operatív programok 
hatékonyságáról; nagy érdeklődéssel várja 
a kohéziós politika körébe tartozó 
fellépések hatékonyságának mérésére 
irányuló komoly kísérletet jelentő értékelés 
eredményeit; megállapítja azonban, hogy 
rendkívül nehéz teljes körűen felmérni a 
kohéziós politika tényleges pozitív hatását, 
mivel az nem mérhető pusztán gazdasági 
szempontok alapján;

2006 közötti operatív programok 
hatékonyságáról; nagy érdeklődéssel várja 
a kohéziós politika körébe tartozó 
fellépések hatékonyságának mérésére 
irányuló komoly kísérletet jelentő értékelés 
eredményeit; sürgeti a Bizottságot, hogy a 
2007–2013. évi pénzügyi keret uniós 
finanszírozását a közösségi jogszabályok 
olyan meghatározott célkitűzéseinek 
elérésétől tegye függővé, mint amilyeneket 
az éghajlatváltozásról és az energiáról 
szólóközösségi jogszabályokban, illetve a 
biodiverzitásról szóló cselekvési tervben 
állapítottak meg, továbbá sürgeti az uniós 
finanszírozás felfüggesztését a közösségi
környezeti jog be nem tartása esetében;

Or. en

Módosítás 24
Jan Olbrycht

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megállapítja, hogy a Bizottság először 
végzett rendszeres értékelést a 2000 és 
2006 közötti operatív programok 
hatékonyságáról; nagy érdeklődéssel várja 
a kohéziós politika körébe tartozó 
fellépések hatékonyságának mérésére 
irányuló komoly kísérletet jelentő értékelés 
eredményeit; megállapítja azonban, hogy 
rendkívül nehéz teljes körűen felmérni a 
kohéziós politika tényleges pozitív hatását, 
mivel az nem mérhető pusztán gazdasági 
szempontok alapján;

4. megállapítja, hogy a Bizottság először 
végzett rendszeres értékelést a 2000 és 
2006 közötti operatív programok 
hatékonyságáról; nagy érdeklődéssel várja 
a kohéziós politika körébe tartozó 
fellépések hatékonyságának mérésére 
irányuló komoly kísérletet jelentő értékelés 
eredményeit; megállapítja azonban, hogy 
ebben a szakaszban rendkívül nehéz teljes 
körűen felmérni a kohéziós politika 
tényleges pozitív hatását, mivel a 
meghozott intézkedések teljes hatása csak 
később figyelhető meg, és nem mérhető 
pusztán gazdasági szempontok alapján;

Or. pl
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Módosítás 25
Pedro Guerreiro

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hisz abban, hogy a kohéziós 
politikának és az ahhoz kapcsolódó 
pénzügyi forrásoknak a gazdasági, 
társadalmi és területi fejlődésre kell 
irányulniuk, ennélfogva nem rendelhetők
alá a lisszaboni stratégia verseny- és 
deregulációs kritériumainak; úgy véli, 
hogy a versenyképesség nem léphet a 
konvergencia helyébe azokban a
tagállamokban és régiókban, ahol a 
társadalmi és gazdasági fejlődés lemaradt; 

Or. pt

Módosítás 26
Pedro Guerreiro

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika 
nem tekinthető pusztán más ágazati 
politikák céljai eléréséhez felhasznált 
eszköznek, mivel ez jelentős hozzáadott 
értéket nyújtó, önálló közösségi politika;

Or. pt

Módosítás 27
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
5 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

5. elismeri, hogy a jelenlegi pénzügyi 
válság sok tagállamban jelentős mértékben 
megváltoztatta a gazdasági és pénzügyi 
helyzetet; megállapítja, hogy a válság 
következtében megváltozhatnak a nemzeti 
beruházási prioritások, és emiatt 
elképzelhető, hogy több operatív 
programot is ki kell igazítani; 
hangsúlyozza, hogy a tagállamok 
likviditási gondokkal is szembesülhetnek, 
amelyek miatt esetleg nem tudják 
biztosítani a strukturális fellépésekhez és 
programokhoz való nemzeti hozzájárulások 
folyósítását; sürgeti a Bizottságot, hogy a 
tagállamokkal szorosan együttműködve 
tegyen erőfeszítéseket az európai gazdaság 
fellendítése érdekében; felszólítja továbbá 
a Bizottságot, hogy szükség szerint tegyen
javaslatokat a strukturális alapokra a 2007 
és 2013 közötti időszakban vonatkozó 
jogalkotási keret megváltoztatására;

5. elismeri, hogy a jelenlegi pénzügyi 
válság sok tagállamban jelentős mértékben 
megváltoztatta a gazdasági és pénzügyi 
helyzetet; megállapítja, hogy a válság 
következtében megváltozhatnak a nemzeti 
beruházási prioritások, és emiatt
elképzelhető, hogy több operatív 
programot is ki kell igazítani; 
hangsúlyozza, hogy a tagállamok 
likviditási gondokkal is szembesülhetnek, 
amelyek miatt esetleg nem tudják 
biztosítani a strukturális fellépésekhez és 
programokhoz való nemzeti hozzájárulások 
folyósítását; sürgeti a Bizottságot, hogy a 
tagállamokkal szorosan együttműködve 
tegyen erőfeszítéseket az európai gazdaság 
fellendítése érdekében; üdvözli továbbá a 
Bizottság javaslatait a strukturális alapokra 
a 2007 és 2013 közötti időszakban 
vonatkozó jogalkotási keret módosítására, 
a rendszer egyszerűsítésére, valamint a 
tagállamok kifizetéseinek meggyorsítására 
és megkönnyítésére; úgy véli, hogy a 
javaslatok fontos lépést jelentenek a 
tagállamoknak a jelenlegi gazdasági 
válság negatív hatásai elleni küzdelemben 
tett erőfeszítéseikkel kapcsolatos 
megsegítése felé;

Or. en

Módosítás 28
Bart Staes

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. elismeri, hogy a jelenlegi pénzügyi 
válság sok tagállamban jelentős mértékben 
megváltoztatta a gazdasági és pénzügyi 
helyzetet; megállapítja, hogy a válság 

5. elismeri, hogy a jelenlegi pénzügyi 
válság sok tagállamban jelentős mértékben 
megváltoztatta a gazdasági és pénzügyi 
helyzetet; megállapítja, hogy a válság 
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következtében megváltozhatnak a nemzeti 
beruházási prioritások, és emiatt 
elképzelhető, hogy több operatív 
programot is ki kell igazítani; 
hangsúlyozza, hogy a tagállamok 
likviditási gondokkal is szembesülhetnek, 
amelyek miatt esetleg nem tudják 
biztosítani a strukturális fellépésekhez és 
programokhoz való nemzeti hozzájárulások 
folyósítását; sürgeti a Bizottságot, hogy a 
tagállamokkal szorosan együttműködve 
tegyen erőfeszítéseket az európai gazdaság 
fellendítése érdekében; felszólítja továbbá 
a Bizottságot, hogy szükség szerint tegyen 
javaslatokat a strukturális alapokra a 2007 
és 2013 közötti időszakban vonatkozó 
jogalkotási keret megváltoztatására;

következtében megváltozhatnak a nemzeti 
beruházási prioritások, és emiatt 
elképzelhető, hogy több operatív 
programot is ki kell igazítani; ajánlja, hogy 
e kiigazítások az éghajlatváltozás, a 
demográfiai változások, az 
energiahatékonyság és a megújuló 
energiaforrások, valamint a fenntartható 
és globális városok által jelentett új 
kihívásokra összpontosítsanak; 
hangsúlyozza, hogy a tagállamok 
likviditási gondokkal is szembesülhetnek, 
amelyek miatt esetleg nem tudják 
biztosítani a strukturális fellépésekhez és 
programokhoz való nemzeti hozzájárulások 
folyósítását; sürgeti a Bizottságot, hogy a 
tagállamokkal szorosan együttműködve 
tegyen erőfeszítéseket az európai gazdaság 
fellendítése érdekében; felszólítja továbbá 
a Bizottságot, hogy szükség szerint tegyen 
javaslatokat a strukturális alapokra a 2007 
és 2013 közötti időszakban vonatkozó 
jogalkotási keret megváltoztatására;

Or. en

Módosítás 29
Jan Olbrycht

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. elismeri, hogy a jelenlegi pénzügyi 
válság sok tagállamban jelentős mértékben 
megváltoztatta a gazdasági és pénzügyi 
helyzetet; megállapítja, hogy a válság 
következtében megváltozhatnak a nemzeti 
beruházási prioritások, és emiatt 
elképzelhető, hogy több operatív 
programot is ki kell igazítani; 
hangsúlyozza, hogy a tagállamok 
likviditási gondokkal is szembesülhetnek, 
amelyek miatt esetleg nem tudják 
biztosítani a strukturális fellépésekhez és 

5. elismeri, hogy a jelenlegi pénzügyi 
válság sok tagállamban jelentős mértékben 
megváltoztatta a gazdasági és pénzügyi 
helyzetet; megállapítja, hogy a válság 
következtében megváltozhatnak a nemzeti 
beruházási prioritások, és emiatt 
elképzelhető, hogy több operatív 
programot is ki kell igazítani; 
hangsúlyozza, hogy a tagállamok 
likviditási gondokkal is szembesülhetnek, 
amelyek miatt esetleg nem tudják 
biztosítani a strukturális fellépésekhez és 
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programokhoz való nemzeti hozzájárulások 
folyósítását; sürgeti a Bizottságot, hogy a 
tagállamokkal szorosan együttműködve 
tegyen erőfeszítéseket az európai gazdaság 
fellendítése érdekében; felszólítja továbbá 
a Bizottságot, hogy szükség szerint tegyen 
javaslatokat a strukturális alapokra a 
2007 és 2013 közötti időszakban 
vonatkozó jogalkotási keret 
megváltoztatására;

programokhoz való nemzeti hozzájárulások 
folyósítását; üdvözli ennek megfelelően a 
Bizottság által a 2007–2013. évi 
strukturális alapok meglévő jogszabályi 
keretéhez javasolt változtatásokat, továbbá 
a Bizottság arra való hajlandóságát, hogy 
a 2000–2006-os programozási időszakban 
a strukturális alapok keretében
társfinanszírozott programok számláinak 
rendezésére nyitva álló határidőt 
meghosszabbítsa; sürgeti a Bizottságot, 
hogy a tagállamokkal szorosan 
együttműködve tegyen erőfeszítéseket az 
európai gazdaság fellendítése érdekében;

Or. pl

Módosítás 30
Rumiana Jeleva

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kiemeli azt a tényt, hogy az uniós 
finanszírozás végső célja az uniós 
polgárok életminőségének javítása, ezért 
felhívja a tagállamokat az uniós alapok 
optimális igazgatásának biztosítására; 
ennek szem előtt tartásával emlékeztet a 
felelősségteljes kormányzás 
szükségességére, valamint a csalás, a 
korrupció és a szervezett bűnözés –
amelyek közvetlenül sértik az EU 
költségvetését alátámasztó elveket – elleni 
küzdelem fontosságára; ezért üdvözli az 
OLAF e tekintetben tett erőfeszítéseit;

Or. en
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Módosítás 31
Jan Olbrycht

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. a területi kohézió összefüggésében azt 
javasolja, hogy politikai és pénzügyi 
szempontból egyaránt jelentős mértékben 
erősítsék meg az „európai területi 
együttműködés” célkitűzést, illetve 
véleménye szerint soron kívüli 
finanszírozást kell nyújtani a következő 
programozási időszakra; üdvözli a 
Bizottság által a közelmúltban annak 
érdekében tett erőfeszítéseket, hogy 
megerősítse a területi együttműködést 
transznacionális együttműködési 
struktúrákat létrehozva a hasonló 
problémákkal szembesülő országok 
számára; érdeklődéssel figyeli a balti-
tengeri stratégiát, amely megmutatja, hogy 
hasonló stratégiákat a jövőben más régiók
kapcsán is meg lehetne fontolni;

6. a területi kohézió összefüggésében azt 
javasolja, hogy politikai és pénzügyi 
szempontból egyaránt jelentős mértékben 
erősítsék meg az „európai területi 
együttműködés” célkitűzést, illetve 
véleménye szerint soron kívüli 
finanszírozást kell nyújtani a következő 
programozási időszakra; üdvözli a 
Bizottság által a közelmúltban annak 
érdekében tett erőfeszítéseket, hogy 
megerősítse a területi együttműködést 
transznacionális együttműködési 
struktúrákat létrehozva a hasonló 
problémákkal szembesülő országok 
számára; érdeklődéssel figyeli a balti-
tengeri stratégiát, amely megmutatja, hogy 
hasonló stratégiákat a jövőben más típusú 
területi egységek kapcsán is meg lehetne 
fontolni;

Or. pl

Módosítás 32
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot a 2013 utáni időszakra 
vonatkozóan az átmeneti támogatás
átfogó rendszerére azon régiók 
tekintetében, amelyek meghaladják a 
75%-os GDP küszöbértéket; úgy véli, 
hogy rendkívül fontos az „átmeneti 
régiók” külön kezelése, mivel azok a
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fejlődésüknek még mindig az átmeneti 
szakaszában lesznek, ennélfogva egy 
világosabban meghatározott helyzetre, 
átlátható szabályokra és nagyobb 
biztonságra van szükségük a strukturális 
alapok által a következő programozási
időszak alatt nyújtott átmeneti 
támogatások megadása tekintetében;

Or. en

Módosítás 33
Pedro Guerreiro

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy a területi 
szempont nem állítható szembe a 
regionális politika fő céljával – ami a 
gazdasági és társadalmi kohézió 
előmozdítása, azaz a régiók közötti 
fejlettségbeli különbségek, valamint a 
kedvezőtlen helyzetű régiók fejlődésbeli 
hiányosságainak csökkentése –, és nem is 
szabad megengedni, hogy azt felhígítsa;

Or. pt

Módosítás 34
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. érdeklődéssel veszi tudomásul a 
következő pénzügyi keret tervezésének 
vitáját, amely a jelenlegi, hétéves helyett 
ötéves időszakra szólna, hogy egybe essen 
az Európai Bizottság és az Európai 
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Parlament megbízatásával; tudatában van 
emellett annak a hatalmas nehézségnek 
is, amelyet a strukturális alapok többéves 
programjainak ilyen rövid programozási 
időszak alatt történő végrehajtása jelent; 
javasolja a kohéziós politika tízéves 
időszakra történő tervezését, az első öt év 
után a jogszabályi és operatív keret 
jelentős felülvizsgálatával;

Or. en

Módosítás 35
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. kiemeli az Európai Beruházási Bank 
és más intézmények által finanszírozott 
Jessica, Jaspers és Jeremie 
kezdeményezések kedvező hatásait, és 
felhív e kezdeményezések kiterjesztésére a 
következő pénzügyi keretben;

Or. en

Módosítás 36
Rumiana Jeleva

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. a területi kohézió összefüggésében azt 
javasolja, hogy politikai és pénzügyi 
szempontból egyaránt jelentős mértékben 
erősítsék meg az „európai területi 
együttműködés” célkitűzést, illetve 
véleménye szerint soron kívüli 
finanszírozást kell nyújtani a következő 

7. a területi kohézió összefüggésében azt 
javasolja, hogy politikai és pénzügyi 
szempontból egyaránt jelentős mértékben 
erősítsék meg az „európai területi 
együttműködés” célkitűzést, illetve 
véleménye szerint soron kívüli 
finanszírozást kell nyújtani a következő 
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programozási időszakra; üdvözli a 
Bizottság által a közelmúltban annak 
érdekében tett erőfeszítéseket, hogy 
megerősítse a területi együttműködést 
transznacionális együttműködési 
struktúrákat létrehozva a hasonló 
problémákkal szembesülő országok 
számára; érdeklődéssel figyeli a balti-
tengeri stratégiát, amely megmutatja, hogy 
hasonló stratégiákat a jövőben más régiók 
kapcsán is meg lehetne fontolni;

programozási időszakra; üdvözli a 
Bizottság által a közelmúltban annak 
érdekében tett erőfeszítéseket, hogy 
megerősítse a területi együttműködést 
transznacionális együttműködési 
struktúrákat létrehozva a hasonló 
problémákkal szembesülő országok 
számára; érdeklődéssel figyeli a balti-
tengeri stratégiát, amely megmutatja, hogy 
hasonló stratégiákat a jövőben más régiók 
– mint a fekete-tengeri régió – kapcsán is 
meg lehetne fontolni; 

Or. en

Módosítás 37
Jean Marie Beaupuy

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. .emlékeztet rá, hogy a 2007–2013. évi 
strukturális alapokkal kapcsolatos 
szabályokról szóló tárgyalások során a 
Parlament a nem hivatalos háromoldalú 
párbeszéd összefüggésében az N+2 / N+3 
szabály miatt elvesző elköltetlen 
összegeknek a közösségi kohéziós 
költségvetésbe (1b fejezetbe) és más, jobb 
felhasználási aránnyal bíró operatív 
programokba történő átcsoportosítására tett 
javaslatot; rendkívül sajnálatosnak tartja, 
hogy a Tanács nem fontolta meg időben e
javaslatot; felszólítja a Bizottságot, hogy a 
közelgő félidei felülvizsgálat keretében 
válaszoljon a Parlament javaslatára, és 
tegyen konkrét javaslatokat e források 
átcsoportosítására.

7. emlékeztet rá, hogy a 2007–2013. évi 
strukturális alapokkal kapcsolatos 
szabályokról szóló tárgyalások során a 
Parlament a nem hivatalos háromoldalú 
párbeszéd összefüggésében az N+2 / N+3 
szabály miatt elvesző elköltetlen 
összegeknek a közösségi kohéziós 
költségvetésbe (1b fejezetbe) és más, jobb 
felhasználási aránnyal bíró operatív 
programokba történő átcsoportosítására, 
valamint közösségi minőségi és 
teljesítményi tartalék létrehozására –
amely mechanizmus a fejlődés 
elismeréseként szolgálna – tett javaslatot; 
rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy a 
Tanács nem fontolta meg időben e 
javaslatokat; felszólítja a Bizottságot, hogy 
a közelgő félidei felülvizsgálat keretében 
válaszoljon a Parlament javaslatára, és 
tegyen konkrét javaslatokat e források 
átcsoportosítására.

Or. fr
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Módosítás 38
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. emlékeztet rá, hogy a 2007–2013. évi 
strukturális alapokkal kapcsolatos 
szabályokról szóló tárgyalások során a 
Parlament a nem hivatalos háromoldalú 
párbeszéd összefüggésében az N+2 / N+3 
szabály miatt elvesző elköltetlen 
összegeknek a közösségi kohéziós 
költségvetésbe (1b fejezetbe) és más, jobb 
felhasználási aránnyal bíró operatív 
programokba történő átcsoportosítására tett 
javaslatot; rendkívül sajnálatosnak tartja, 
hogy a Tanács nem fontolta meg időben e 
javaslatot; felszólítja a Bizottságot, hogy a
közelgő félidei felülvizsgálat keretében 
válaszoljon a Parlament javaslatára, és 
tegyen konkrét javaslatokat e források 
átcsoportosítására.

7. emlékeztet rá, hogy a 2007–2013. évi 
strukturális alapokkal kapcsolatos 
szabályokról szóló tárgyalások során a 
Parlament a nem hivatalos háromoldalú 
párbeszéd összefüggésében az N+2 / N+3 
szabály miatt elvesző elköltetlen 
összegeknek a közösségi kohéziós 
költségvetésbe (1b fejezetbe) és más, jobb 
felhasználási aránnyal bíró operatív 
programokba történő átcsoportosítására tett 
javaslatot; felszólítja a Bizottságot, hogy 
végezzen hatásvizsgálatot ezen eszköz 
gyakorlati alkalmazásáról.

Or. cs

Módosítás 39
Pedro Guerreiro

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. javasolja, hogy az Unió kohéziós 
politikáját – annak különböző oldalaival 
együtt – egyedi intézkedések révén 
igazítsák a Szerződés 299. cikke (2) 
bekezdésének értelmében vett legkülső 
régiókhoz; felhívja a Bizottságot olyan 
állandó, rugalmas és megfelelően
finanszírozott politikák és intézkedések 
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előterjesztésére, amelyek a távoli régiók 
igényeihez igazíthatók, és segítik azokat 
abban, hogy megbirkózzanak a fejlődéssel 
együtt járó korlátokkal; 

Or. pt

Módosítás 40
Pedro Guerreiro

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. felhívja a figyelmet azon régiók 
helyzetére, amelyek annak ellenére, hogy 
a 15 tagú EU-ban a legkedvezőtlenebb
helyzetűek között voltak, jelenleg a 27 
tagú EU-ban – pusztán statisztikai 
okokból – kikerültek ebből a csoportból; 
javasolja, hogy fordítsanak több figyelmet 
e régiók helyzetére, emlékeztetve arra, 
hogy azok a jelenlegi pénzügyi keretben 
költségvetési megszorításokkal 
szembesülnek; hisz abban, hogy ezt a 
keretet felül kell vizsgálni úgy, hogy a 
„statisztikai hatással” érintett régiók 
ugyanolyan szintű támogatást kapjanak, 
mintha a 15 tagú EU támogathatósági 
kritériumai vonatkoznának rájuk;

Or. pt

Módosítás 41
Pedro Guerreiro

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7c. hangsúlyozza, hogy a strukturális 
alapok keretében megadott állami 
támogatásnak a vállalkozásokkal kötött 
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hosszú távú, az időtartamra és a 
foglalkoztatásra vonatkozó 
rendelkezéseket tartalmazó szerződések
meglététől kell függenie, az áttelepítés 
bátorításának elkerülésére; 

Or. pt

Módosítás 42
Pedro Guerreiro

Véleménytervezet
7 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7d. hiszi, hogy szükség van a közösségi 
társfinanszírozás arányának növelésére a 
„konvergenciarégiókban”, különösen a 
Kohéziós Alapok kedvezőtlen helyzetű 
tagállamai, illetve az állandó földrajzi 
vagy természeti hátrányokkal sújtott 
régiók – mint a legkülső régiók –
esetében;

Or. pt
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