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Módosítás 9
Kyriacos Triantaphyllides

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. őszintén üdvözli a tagállamoknak és a 
Bizottságnak a gazdasági válság kezelésére 
irányuló összehangolt fellépését felvázoló 
európai gazdasági helyreállítási terv 
elfogadását. A terv a szolidaritás és a 
társadalmi igazságosság elvén alapul, és
összhangban áll a lisszaboni stratégiával.
Intézkedésjavaslatai mélyebbre ható és 
hosszabb távú szerkezeti reformokhoz 
vezetnek;

1. üdvözli a tagállamoknak és a 
Bizottságnak a gazdasági válság kezelésére 
irányuló összehangolt fellépését felvázoló 
európai gazdasági helyreállítási terv 
elfogadását. Intézkedésjavaslatai 
mélyebbre ható és hosszabb távú szerkezeti 
reformokhoz vezetnek;

Or. en

Módosítás 10
Emanuel Jardim Fernandes

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. őszintén üdvözli a tagállamoknak és a 
Bizottságnak a gazdasági válság kezelésére 
irányuló összehangolt fellépését felvázoló 
európai gazdasági helyreállítási terv 
elfogadását. A terv a szolidaritás és a 
társadalmi igazságosság elvén alapul, és 
összhangban áll a lisszaboni stratégiával. 
Intézkedésjavaslatai mélyebbre ható és 
hosszabb távú szerkezeti reformokhoz 
vezetnek;

1. őszintén üdvözli a tagállamoknak és a 
Bizottságnak a gazdasági válság kezelésére 
irányuló összehangolt fellépését felvázoló 
európai gazdasági helyreállítási terv 
elfogadását. A terv a szolidaritás és a 
társadalmi igazságosság elvén alapul, és 
összhangban áll a lisszaboni stratégiával. 
Intézkedésjavaslatai mélyebbre ható és 
hosszabb távú szerkezeti reformokhoz 
vezetnek, és az EU régiói – köztük a 
tartósan hátrányos helyzetű régiók –
helyreállításának irányába kell hatniuk;

Or. en
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Módosítás 11
Gerardo Galeote

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. követeli a Bizottságtól, hogy szorosan 
kövesse figyelemmel a tagállamok által 
hozott gazdasági intézkedéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy azok ne 
sértsék a szabad piaci versenyt, amely 
megalapítása óta az európai integráció és 
gazdasági fejlődés alapvető pillére;

Or. en

Módosítás 12
Emmanouil Angelakas

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy az EU kohéziós 
politikája a reálgazdaságban a 
beruházások legnagyobb forrásaként
jelentősen hozzájárul az európai 
gazdasági helyreállítási tervhez; 
emlékeztet arra, hogy a 2007–2013-as 
időszakra szóló teljes előirányzatának
több mint 65%-át, vagy pénzben kifejezve
230 milliárd EUR-t már elkülönítettek a 
lisszaboni növekedési és munkahely-
teremtési stratégia négy kiemelt területén 
– azaz az emberek, vállalkozások, energia 
és infrastruktúra, kutatás és innováció –
megvalósítandó beruházásokra; 
meggyőződése, hogy ezek a beruházások 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy hatékony 
választ adjunk a jelenlegi pénzügyi 
válságra;

Or. en
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Módosítás 13
Kyriacos Triantaphyllides

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

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 és 
társadalmi szerkezetátalakításának segítése, 
hatékony eszköznek bizonyultak; a terv 
négy kiemelt területe keretében a 
gazdaság élénkítésére vonatkozóan
javasolt intézkedések nem felelnek meg a 
társadalom jelenlegi helyzetének, és nem 
alkotnak az európaiak életszínvonalában 
bekövetkező visszaesés megállítását célzó 
azonnali és erőteljes intézkedéscsomagot;

Or. en

Módosítás 14
Emmanouil Angelakas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

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 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; úgy véli, hogy a 
nemzeti költségvetésekre nehezedő 
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jelentős nyomás miatt fel kell gyorsítani 
az EU kohéziós politikai forrásait és 
beavatkozásait, hogy ezzel kellő időben 
lendületet adjanak a gazdaságnak, és 
támogatást nyújtsanak különösen a válság 
által érintett embereknek;

Or. en

Módosítás 15
Emmanouil Angelakas

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. üdvözli a Bizottság jogalkotási 
javaslatait, amelyek a 2007 és 2013 közötti
időszakra szóló strukturális alapokra 
vonatkozó, meglévő rendeletek közül 
háromnak a módosítására irányulnak, és 
amelyek párhuzamosak az európai 
gazdasági helyreállítási tervvel és 
kiegészítik azt; megállapítja, hogy e 
jogalkotási módosítások célja a 
pénzforgalom és a likviditás javítása a 
tagállamokban, a pénzügyi tervezési 
eszközök felhasználásának 
megkönnyítése, az átalányösszegek és 
egyösszegű költségek használatának
egyszerűsítése és kiterjesztése, valamint a 
lakásépítés területén az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiákra irányuló beruházások
támogatási lehetőségeinek bővítése; teljes 
mértékben támogatja e javaslatokat, és 
úgy véli, hogy végrehajtásuknak azonnali 
pozitív hatása lehet a gyakorlatban;

Or. en
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Módosítás 16
Jan Olbrycht

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. támogatja a végrehajtási szabályok 
módosítására irányuló javaslatokat, melyek 
célja a strukturális alapok rugalmasabbá 
tétele és a rendkívüli gazdasági 
körülmények támasztotta igényekhez való 
alkalmazkodásának elősegítése; 
ugyanakkor arra ösztönzi a Bizottságot, 
hogy vizsgálja meg a már meglévő 
eszközök egyszerűsítésének lehetőségeit;

3. támogatja a végrehajtási szabályok 
módosítására irányuló javaslatokat, melyek 
célja a strukturális alapok rugalmasabbá 
tétele és a rendkívüli gazdasági 
körülmények támasztotta igényekhez való 
alkalmazkodásának elősegítése;

Or. en

Módosítás 17
Kyriacos Triantaphyllides

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. támogatja a végrehajtási szabályok 
módosítására irányuló javaslatokat, melyek 
célja a strukturális alapok rugalmasabbá 
tétele és a rendkívüli gazdasági 
körülmények támasztotta igényekhez való 
alkalmazkodásának elősegítése; 
ugyanakkor arra ösztönzi a Bizottságot, 
hogy vizsgálja meg a már meglévő 
eszközök egyszerűsítésének lehetőségeit;

3. támogatja a végrehajtási szabályok 
módosítására irányuló javaslatokat, melyek 
célja a strukturális alapok rugalmasabbá 
tétele és a rendkívüli gazdasági 
körülmények támasztotta igényekhez való 
alkalmazkodásának elősegítése hosszú 
távon; ugyanakkor arra hívja fel a 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg a már 
meglévő eszközök egyszerűsítésének 
lehetőségeit;

Or. en
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Módosítás 18
Gerardo Galeote

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. támogatja a végrehajtási szabályok 
módosítására irányuló javaslatokat, melyek 
célja a strukturális alapok rugalmasabbá 
tétele és a rendkívüli gazdasági 
körülmények támasztotta igényekhez való
alkalmazkodásának elősegítése; 
ugyanakkor arra ösztönzi a Bizottságot, 
hogy vizsgálja meg a már meglévő 
eszközök egyszerűsítésének lehetőségeit;

3. támogatja a végrehajtási szabályok 
módosítására irányuló javaslatokat, melyek 
célja a strukturális alapok rugalmasabbá 
tétele és a rendkívüli gazdasági 
körülmények támasztotta igényekhez való 
alkalmazkodásának elősegítése; arra 
ösztönzi a Bizottságot, hogy egyszerűsítse 
a már meglévő eszközöket;

Or. en

Módosítás 19
Gerardo Galeote

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. annak biztosítására sürgeti a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy a 
strukturális és kohéziós alapok
végrehajtásának gyorsítása, egyszerűsítése 
és rugalmasabbá tétele céljából elfogadott 
intézkedések ne csökkentsék a 
végrehajtásuk ellenőrzésével kapcsolatos
felelősségüket;

Or. en

Módosítás 20
Marian Harkin

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3a. kiemeli azt a fontos szerepet, amelyet 
az alulról építkező szervezetek játszanak a 
társadalmi kohézió és integráció 
előmozdításában, különösen a gazdasági 
válság ideje alatt; felhívja a Bizottságot, 
hogy gondoskodjon arról, hogy a 
strukturális alapok egyszerűsítése 
foglaljon magában olyan intézkedéseket, 
amelyek az ilyen szervezetekre nehezedő 
adminisztratív terhek csökkentésére 
irányulnak;

Or. en

Módosítás 21
Jan Olbrycht

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. üdvözli a strukturális alapok 
végrehajtási eljárásainak további 
lehetséges egyszerűsítésén dolgozó 
szakértői bizottság („egyszerűsítéssel 
foglalkozó munkacsoport”) Bizottság 
általi létrehozását; érdeklődéssel várja a 
Bizottság 2009 elejére várható további 
egyszerűsítési javaslatait;

Or. en

Módosítás 22
Gerardo Galeote

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3b. különösen aggasztja a válság egész 
Európában mutatkozó aszimmetrikus 
területi hatása, és sürgeti a Bizottságot és 
a tagállamokat, hogy a gazdasági válság 
leküzdését célzó konkrét intézkedések 
megtervezése és végrehajtása során
kellően vegyék figyelembe a területi 
kohézió célkitűzését; különösen arra kéri 
a Bizottságot, hogy biztosítson megfelelő 
földrajzi egyensúlyt az Európai Tanács 
által az infrastruktúrára és 
energiahatékonyságra irányuló
beruházások megerősítése érdekében kért,
konkrét projekteket tartalmazó felsorolás 
előterjesztésekor;

Or. en

Módosítás 23
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

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; sajnálkozik ugyanakkor 
amiatt, hogy nem hoztak meg más fontos 
intézkedéseket, mint amilyen például az a 
kizárólag 2009-ben biztosított lehetőség, 
hogy köztes kifizetéseket teljesítsenek, ha 
a tagállam fenntartások nélküli véleményt 
ad, annak ellenére, hogy a Bizottság 
észrevételeket tett (azok a kiadások, 
amelyekről később bebizonyosodik, hogy 
nem felelnek meg az irányítási és 



AM\764401HU.doc 11/18 PE418.386v01-00

HU

ellenőrzési rendszernek, levonnák a 
kifizetési kérelmet követő első 
kifizetésből);

Or. en

Módosítás 24
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

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 rugalmassága és
felgyorsítása, valamint az egyösszegű 
kifizetések és az átalányösszegek 
használata serkenteni fogják a projektek 
megvalósítását, elsősorban az 
infrastruktúrában, valamint az 
energiaágazatban és a környezetvédelmi 
szektorban; e tekintetben a Bizottságnak 
világos iránymutatást kell nyújtania a 
tagállamoknak, különösen az 
átalányalapú térítési rendszerekkel 
kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 25
Jan Olbrycht

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

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

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

infrastruktúrában, az energiaágazatban és a 
környezetvédelmi szektorban, valamint a 
„puha” ESZA-projektek megvalósítását;

Or. en

Módosítás 26
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a foglalkoztatási és 
vállalkozástámogatási intézkedéseknek a 
gazdaság sikeres helyreállításában betöltött 
fontos szerepét; felhívja a tagállamokat, 
hogy széles körben használják ki a 
strukturális alapokat a munkahelyteremtés, 
a kis-és középvállalkozások (kkv-k) és a 
vállalkozási kedv támogatására;

5. hangsúlyozza a foglalkoztatási és 
vállalkozástámogatási intézkedéseknek a 
gazdaság sikeres helyreállításában betöltött 
fontos szerepét; határozott fellépésre szólít 
fel a gazdaság keresleti oldalának 
támogatása érdekében, valamint 
intézkedéseket szorgalmaz a kohézió 
fenntartása és a legfontosabb beruházási 
és infrastrukturális projektek védelme 
céljából a kis- és középvállalkozások, 
illetve a helyi és regionális hatóságok 
segítésére; felhívja a tagállamokat, hogy 
széles körben használják ki a strukturális 
alapokat a munkahelyteremtés, a kis-és 
középvállalkozások (kkv-k) és a 
vállalkozási kedv támogatására;

Or. en

Módosítás 27
Kyriacos Triantaphyllides

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a foglalkoztatási és
vállalkozástámogatási intézkedéseknek a 
gazdaság sikeres helyreállításában betöltött 

5. hangsúlyozza a vállalkozástámogatási 
intézkedéseknek, de mindenekelőtt a 
foglalkoztatási intézkedéseknek a 
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fontos szerepét; felhívja a tagállamokat, 
hogy széles körben használják ki a 
strukturális alapokat a munkahelyteremtés, 
a kis-és középvállalkozások (kkv-k) és a 
vállalkozási kedv támogatására;

gazdaság sikeres helyreállításában betöltött 
fontos szerepét; felhívja a tagállamokat, 
hogy széles körben használják ki a 
strukturális alapokat a munkahelyteremtés, 
a kis-és középvállalkozások (kkv-k) 
támogatására;

Or. en

Módosítás 28
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a foglalkoztatási és 
vállalkozástámogatási intézkedéseknek a 
gazdaság sikeres helyreállításában betöltött 
fontos szerepét; felhívja a tagállamokat, 
hogy széles körben használják ki a 
strukturális alapokat a munkahelyteremtés, 
a kis-és középvállalkozások (kkv-k) és a 
vállalkozási kedv támogatására;

5. hangsúlyozza a foglalkoztatási és 
vállalkozástámogatási intézkedéseknek a 
gazdaság sikeres helyreállításában betöltött 
fontos szerepét; felhívja a tagállamokat, 
hogy széles körben használják ki a 
strukturális alapokat a szakmai képzés, a
munkahelyteremtés, a kis-és 
középvállalkozások (kkv-k) és a 
vállalkozási kedv támogatására;

Or. en

Módosítás 29
Gerardo Galeote

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a foglalkoztatási és 
vállalkozástámogatási intézkedéseknek a 
gazdaság sikeres helyreállításában betöltött 
fontos szerepét; felhívja a tagállamokat, 
hogy széles körben használják ki a 
strukturális alapokat a munkahelyteremtés, 
a kis-és középvállalkozások (kkv-k) és a 

5. hangsúlyozza a foglalkoztatási és 
vállalkozástámogatási intézkedéseknek a 
gazdaság sikeres helyreállításában betöltött 
fontos szerepét; felhívja a tagállamokat, 
hogy széles körben használják ki a 
strukturális alapokat a munkahelyteremtés
szavatolására és a kkv-k és a vállalkozási 
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vállalkozási kedv támogatására; kedv támogatására;

Or. en

Módosítás 30
Marian Harkin

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza a szociális gazdasági
vállalkozások, mint például a szövetkezeti 
pénzintézetek fontosságát a fenntartható 
gazdasági modellekhez és a pénzügyi 
integrációhoz való hozzájárulásban;
felhívja a Bizottságot, hogy a közösségi 
források megszerzése során felmerülő 
bürokratikus akadályok csökkentésével
támogassa ezeket a vállalkozásokat;

Or. en

Módosítás 31
Gerardo Galeote

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. sürgeti a bankokat és pénzügyi 
intézményeket, hogy teljes mértékben 
használják ki a gazdaság részére 
nyújtandó kölcsönök fenntartására és 
támogatására rendelkezésre bocsátott 
eszközöket, és az irányadó kamatlábak 
csökkentését adják tovább 
hitelfelvevőiknek;

Or. en
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Módosítás 32
Gerardo Galeote

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. ösztönzi a tagállamokat az Európai 
Beruházási Bank, és elsősorban a JESSICA 
és a JEREMIE pénzügyi eszközök által 
nyújtott lehetőségek gyakoribb 
használatára; hangsúlyozza a JASPERS 
jelentőségét a projektek előkészítésében;

6. ösztönzi a tagállamokat az Európai 
Beruházási Bank és az Európai Újjáépítési 
és Fejlesztési Bank, és elsősorban a 
JESSICA és a JEREMIE pénzügyi 
eszközök, valamint a nemrégiben 
létrehozott, a növekedés és a 
foglalkoztatás támogatására irányuló
európai mikrofinanszírozási intézmények 
kialakítását célzó Jasmine-kezdeményezés 
által nyújtott lehetőségek gyakoribb 
használatára; hangsúlyozza a JASPERS 
jelentőségét is a projektek előkészítésében;

Or. en

Módosítás 33
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. ösztönzi a tagállamokat az Európai 
Beruházási Bank, és elsősorban a JESSICA 
és a JEREMIE pénzügyi eszközök által 
nyújtott lehetőségek gyakoribb 
használatára; hangsúlyozza a JASPERS 
jelentőségét a projektek előkészítésében;

6. ösztönzi a tagállamokat az Európai 
Beruházási Bank, és elsősorban a JESSICA 
és a JEREMIE pénzügyi eszközök által 
nyújtott lehetőségek gyakoribb 
használatára; felhívja a Bizottságot, hogy 
mérlegelje a két utóbbi eszközből történő 
forráskiutalások feltételeinek 
egyszerűsítését; hangsúlyozza a JASPERS 
jelentőségét a projektek előkészítésében;

Or. en



PE418.386v01-00 16/18 AM\764401HU.doc

HU

Módosítás 34
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. ösztönzi a Bizottságot, hogy nyújtson 
több szakmai támogatást a tagállamoknak a 
projektek minőségének, valamint 
megvalósításuk hatékonyságának javítása 
érdekében;

7. ösztönzi a Bizottságot, hogy nyújtson 
több szakmai támogatást a tagállamoknak a 
projektek minőségének, valamint 
megvalósításuk hatékonyságának javítása 
érdekében; hangsúlyozza annak azonnali
szükségességét, hogy az illetékes 
hatóságok tájékoztassák a helyi és 
regionális hatóságokat a stratégiai és 
operatív tervek módosításáról;

Or. en

Módosítás 35
Emanuel Jardim Fernandes

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. ösztönzi a Bizottságot, hogy nyújtson 
több szakmai támogatást a tagállamoknak a 
projektek minőségének, valamint 
megvalósításuk hatékonyságának javítása 
érdekében;

7. ösztönzi a Bizottságot, hogy nyújtson 
több szakmai támogatást a tagállamoknak a 
projektek minőségének, valamint 
megvalósításuk hatékonyságának javítása 
érdekében, és egy egész Európára 
kiterjedő sürgősségi alap kialakítását 
javasolja, amelynek célja a tagállamok 
segítése a jelenlegihez hasonló jellegű 
jövőbeni válságok kezelése során;

Or. en
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Módosítás 36
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. ösztönzi a Bizottságot, hogy nyújtson 
több szakmai támogatást a tagállamoknak a 
projektek minőségének, valamint 
megvalósításuk hatékonyságának javítása 
érdekében;

7. ösztönzi a Bizottságot, hogy nyújtson 
több szakmai támogatást a tagállamoknak, 
és bátorítsa a legjobb gyakorlatok régiók 
közötti cseréjét a projektek minőségének, 
valamint megvalósításuk hatékonyságának 
javítása érdekében;

Or. en

Módosítás 37
Gerardo Galeote

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. megfelelő, részletes kritériumok és 
szabványok kidolgozására szólít fel a 
nemzeti és regionális szintű helyreállítási 
tervek hatékonyságának szoros nyomon 
követése és állandó újraértékelése 
érdekében, szem előtt tartva, hogy a 
válság teljes kiterjedése egyelőre nem 
mérhető fel teljes mértékben;

Or. en

Módosítás 38
Jean Marie Beaupuy

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. felhívja a Bizottságot, hogy kövesse 8. felhívja a Bizottságot, hogy kövesse 
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nyomon a strukturális alapok 
alkalmazásában véghezvitt változtatások 
hatásait, és megfigyeléseit vegye 
figyelembe a kohézióra vonatkozó 
közösségi stratégiai iránymutatások 
félidős felülvizsgálata során.

nyomon a strukturális alapok 
alkalmazásában véghezvitt változtatások 
hatásait, és 2010-ben értékelje a fent 
említett eljárások keretében végrehajtott
reformok hatékonyságát.

Or. en

Módosítás 39
Emmanouil Angelakas

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. felhívja a Bizottságot, hogy kövesse 
nyomon a strukturális alapok 
alkalmazásában véghezvitt változtatások 
hatásait, és megfigyeléseit vegye 
figyelembe a kohézióra vonatkozó 
közösségi stratégiai iránymutatások
félidős felülvizsgálata során.

8. felhívja a Bizottságot, hogy kövesse 
nyomon a strukturális alapok 
alkalmazásában véghezvitt változtatások 
hatásait, és megfigyeléseit vegye 
figyelembe a strukturális alapok 
programjainak következő generációjára 
irányuló javaslataiban a félidős 
felülvizsgálat során.

Or. en
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