
AM\763976HU.doc PE418.324v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Regionális Fejlesztési Bizottság

2008/2334(INI)

...

MÓDOSÍTÁS:
1 - 8

Véleménytervezet
Evgeni Kirilov
(PE418.324v01-00)

az európai gazdasági fellendülés tervéről
(COM(2008)0800 – 2008/2334(INI))



PE418.324v01-00 2/6 AM\763976HU.doc

HU

AM_Com_NonLegOpinion



AM\763976HU.doc 3/6 PE418.324v01-00

HU

Módosítás 1
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
1 a pont (új)

Véleménytervezet Geänderter Text

1a. üdvözli a Bizottság azon 
megközelítését, hogy a gazdasági válságra 
többek között a fenntartható állami 
beruházások erősítésével kíván reagálni;
kifejezetten osztja azt a véleményt, hogy a 
környezetbarát beruházások, valamint a 
zöld technológiákba és munkahelyekbe 
történő beruházások a legalkalmasabbak 
nemcsak a válságra történő válaszadásra, 
hanem a fenntartható fejlődés útjára való 
rátérésre és a nemzeti gazdaságoknak az 
éghajlatvédelem követelményeinek 
megfelelő átalakítására (alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gazdaságok);

Or. de

Módosítás 2
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
1 b pont (új)

Véleménytervezet Geänderter Text

1b. azon a véleményen van, hogy a 
strukturális alapok elvi szempontból 
megfelelő keretet kínálnak az állami 
beruházásokhoz, mert a strukturális 
alapokról szóló rendeletek a közösségi 
környezet- és éghajlatvédelmi 
jogszabályok szigorú betartására, az 
átláthatóságra és a partnerek bevonására 
irányuló kötelezettség révén hasonló 
normát írnak elő a strukturális alapokon 
keresztül történő beruházások számára 
minden régióban;
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Or. de

Módosítás 3
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
2 pont

Véleménytervezet Geänderter Text

2. hangsúlyozza, hogy a strukturális 
alapok, melyek célja a régiók gazdasági és
társadalmi szerkezetátalakításának segítése 
és ezáltal a terv a gazdaság élénkítését 
célzó négy kiemelt területéhez kapcsolódó 
intézkedések végrehajtása, hatékony 
eszköznek bizonyultak, továbbá ahelyett, 
hogy új gazdasági eszközök kidolgozását 
sürgetné, támogatja a strukturális alapok 
használatát; megjegyzi, hogy ezek a 
rendelkezések kiegészítik a nemzeti szinten 
meghozott intézkedéseket;

2. hangsúlyozza, hogy a strukturális 
alapok, melyek célja a régiók gazdasági,
társadalmi és ökológiai
szerkezetátalakításának segítése és ezáltal a 
terv a gazdaság élénkítését célzó négy 
kiemelt területéhez kapcsolódó 
intézkedések végrehajtása, hatékony 
eszköznek bizonyultak, továbbá ahelyett, 
hogy új gazdasági eszközök kidolgozását 
sürgetné, támogatja a strukturális alapok 
használatát; megjegyzi, hogy ezek a 
rendelkezések kiegészítik a nemzeti szinten 
meghozott intézkedéseket;

Or. de

Módosítás 4
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
3 a pont (új)

Véleménytervezet Geänderter Text

3a. nyomatékosan felszólítja a Bizottságot 
és a tagállamokat, hogy a strukturális 
alapok felhasználásának egyszerűsítésére 
és meggyorsítására irányuló esetleges új 
eljárások ellenére biztosítsák a közösségi 
jog követelményeinek és különösen a 
közösségi környezet- és éghajlatvédelmi 
jogszabályoknak való maradéktalan 
megfelelést;
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Módosítás 5
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
3 b pont (új)

Véleménytervezet Geänderter Text

3b. felszólítja a tagállamokat és a régiókat 
a partnerségi elvnek a strukturális 
alapokról szóló általános rendelet 16. 
cikke szerinti teljes körű alkalmazására és 
a partnerek teljes mértékű részvételének 
biztosítására;

Or. de

Módosítás 6
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
4 pont

Véleménytervezet Geänderter Text

4. úgy véli, hogy az olyan intézkedések, 
mint például a kifizetések felgyorsítása, 
valamint az egyösszegű kifizetések és az 
átalányösszegek használata serkenteni 
fogják a projektek megvalósítását, 
elsősorban az infrastruktúrában, valamint 
az energiaágazatban és a környezetvédelmi 
szektorban;

4. úgy véli, hogy az olyan intézkedések, 
mint például a kifizetések felgyorsítása, 
valamint az egyösszegű kifizetések és az 
átalányösszegek használata serkenteni 
fogják a projektek megvalósítását, 
elsősorban az infrastruktúrában, valamint 
az energiaágazatban és a környezetvédelmi 
szektorban; felszólítja a tagállamokat és a 
régiókat, hogy lépjenek előre a 
fenntartható fejlődés útján és 
éghajlatbarát infrastruktúrákba és 
újításokba fektessenek be; 

Or. de
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Módosítás 7
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
4 a pont (új)

Véleménytervezet Geänderter Text

4a. üdvözli azt a javaslatot, hogy a 
lakásépítés során az 
energiahatékonyságba és a megújuló 
energiákba történő befektetéseknek 
Európa-szerte támogathatónak kell 
lenniük az ERFA keretében;
nyomatékosan felszólítja a tagállamokat 
és a régiókat, hogy ezt az új lehetőséget 
széles körűen használják ki és működési 
programjaikat ennek megfelelően 
igazítsák ki;

Or. de

Módosítás 8
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
6 a pont (új)

Véleménytervezet Geänderter Text

6a. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 
egyes választható pénzügyi eszközök vagy 
modellek, beleértve a köz- és magánszféra 
közötti partnerségeket is, a pénzpiaci 
válság miatt nehézségekkel küzdenek a 
tervek megvalósítása során; azon a 
véleményen van, hogy a strukturális 
alapokon keresztül történő hagyományos 
projektfinanszírozás az állami 
beruházások működtetésének legbiztosabb 
és egyben legdemokratikusabb módja;  

Or. de
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