
32. mód.
1. rész: „elutasítja a … történő módosítását”
2. rész: „és úgy véli, … alap számára (81. cikk)”

(32) bek.
1. rész: A teljes szöveg kivéve: „beleértve a Kohéziós Alapot”
2. rész: a fenti szövegrész

(38) bek.
1. rész: a teljes szöveg kivéve: „jelentős”
2. rész: ez a szó

Külön szavazásra irányuló kérelem

PPE-DE: (31) bek.

Egyéb

Az előadó szóbeli módosító javaslatot tett a 27. módosításhoz [(36) bek.]:

(36) határozottan támogatja a magántőke mobilizálására és a köz- és a magánszektor közötti együttműködés
előmozdítására irányuló ösztönzőket az új programozási időszakban (50. cikk d) pont és 54. cikk); úgy véli,
hogy a közösségi társfinanszírozási aránynak a nyilvánosságra hozott közkiadások százalékában történő
kiszámítása olyan fontos, a rendelet egyszerűsítésére irányuló javaslat, mely jobban biztosítja az
addicionalitás elvének alkalmazását, függetlenül attól, hogy a tagállam társfinanszírozási arányának
állami kiadásokból származó részét részben magántőke helyettesíthetné a programon belül; felhív
ugyanakkor, a társfinanszírozási arány kiszámításakor alkalmazott rugalmasság továbbra sem
intézkedésenként, hanem prioritásonkénti fenntartására (51. és 76. cikk); kiemeli ugyanakkor, hogy a
társfinanszírozási arány kiszámítása nem érintheti hátrányosan a nem kormányzati szervezetek és más
nonprofit szervezetek részvételét a strukturális alapok tevékenységében;

Az előadó szóbeli módosító javaslatot tett a 39. módosításhoz, amelyben a „FEDER” szó helyett az „alapok”
szót javasolja.

6. Kohéziós alapok

Időközi jelentés: Alfonso ANDRIA (A6-0178/2005)

Tárgy Mód. sz. Szerző NSz, stb. Szavazat NSz/ESz –

észrevételek

(1) bek., harmadik albek. bek. eredeti szöveg NSz + 494, 57, 12

(1) bek., ötödik albek. 8 Verts/ALE -

3 GUE/NGL -

bek. eredeti szöveg kül. +

(1) bek., tizenegyedik albek. bek. eredeti szöveg kül/Esz + 373, 236, 44

(1) bek., tizennegyedik albek. 1=
12=
14=

UEN
PPE-DE

Harangozó és mások.

NSz - 289, 347, 24
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz, stb. Szavazat NSz/ESz –

észrevételek

(1) bek., tizennyolcadik albek. 4 GUE/NGL rész.

1/NSz - 108, 538, 15

2/NSz - 65, 582, 9

(1) bek., tizenkilencedik albek. után 5 GUE/NGL NSz - 59, 607, 9

(1) bek., huszadik albek. után 9 Verts/ALE -

11 Verts/ALE -

(1) bek., huszonnegyedik albek. 10 Verts/ALE -

bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2 +

(1) bek., huszonkilencedik albek. 6 GUE/NGL NSz - 121, 535, 13

2=
13=
15=

UEN
Olbrycht és mások.
Harangozó és mások.

NSz - 181, 476, 8

(1) bek., huszonkilencedik albek. után 7 GUE/NGL NSz - 41, 611, 14

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 530, 45, 47

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

UEN: 1. és 2. mód.
PPE-DE: (1) bek. harmadik fr. bek. és zárószavazás
GUE/NGL: 4., 5., 6. és 7. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: (1) bek., tizenegyedik fr. bek.
Verts/ALE: (1) bek., ötödik fr. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE

(1) bek. huszonnegyedik fr. bek.
1. rész: „hangsúlyozza, hogy fontos lenne … és a megvalósításban problémát okozhat”
2. rész: „úgy ítéli meg, … támogathatóvá kell tenni”

Verts/ALE

4. mód.
1. rész: „úgy ítéli meg, … (GNP) 0,41%-a”
2. rész: „nem elegendő … szükségletek kielégítésére”
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