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7. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY  
VÁROSI–VIDÉKI PARTNERSÉG ÉS KORMÁNYZÁS  

 

COTER-V-039  

 

Új pont  

 

 

A 21. pont után új pont illesztendő be: 

BORBOLY Csaba  

BIHARY Gábor  

COSMA Mircea  

KOVÁCS Sándor  

NAGY Sándor  

SZABÓ Gyula  

VARGA Zoltán  

 

Véleménytervezet  Módosítás  

 A városi és vidéki politikák összehangolását az 

Európai Unió szintjén tovább kell ösztönözni. Az 

új tervezési időszakban – a korábbi 

tapasztalatoktól eltérően – nagyobb hangsúlyt 

kell helyezni az integrált területfejlesztési tervek 

és a mind a városi, mind pedig a vidéki 

területeket magukban foglaló kezdeményezések 

végrehajtására. 

 

Indokolás  

 

A városi-vidéki partnerségek létrehozásához szükség van mindkét fél számára előnyös és 

fenntartható fejlesztési folyamatok elindítására. Az Európai Unió regionális és területfejlesztési 

politikájának keretében ezt tovább kell erősíteni. 

_____________ 

 

EN-AP/bh



Am. 10  

CDR2994-2013_00_00_TRA_PAC  

10. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY  
VÁROSI–VIDÉKI PARTNERSÉG ÉS KORMÁNYZÁS  

 

COTER-V-039  

 

42. pont  

 

 

A következőképpen módosítandó:  

BORBOLY Csaba  

BIHARY Gábor  

COSMA Mircea  

KOVÁCS Sándor  

NAGY Sándor  

SZABÓ Gyula  

VARGA Zoltán  

 

Véleménytervezet  Módosítás  

bátorítja a helyi és regionális önkormányzatokat 

arra, hogy dolgozzanak ki új innovatív városi-

vidéki kormányzási modelleket, amelyek 

maximalizálnák a városi-vidéki együttműködés 

hatásait és az elért eredményeket;  

bátorítja a helyi és regionális önkormányzatokat 

arra, hogy dolgozzanak ki új innovatív városi-

vidéki kormányzási modelleket, amelyek 

maximalizálnák a városi-vidéki együttműködés 

hatásait és az elért eredményeket;   

ezenkívül ösztönzi a regionális, megyei és köztes 

szintű kormányzatokat és más területi egységek 

közigazgatási struktúráit arra, hogy vállaljanak 

szerepet a városi-vidéki partnerség rendszereinek 

kifejlesztésében és megszilárdításában; 

 

Indokolás  

 

A regionális és más köztes szintű közigazgatási struktúrák hatékony szerepet tölthetnek be a városi és 

vidéki területek közötti kommunikáció javításában, illetve a közös érdekek és a kölcsönös előnyök 

megfogalmazásában. 

_____________ 

 

EN-AP/bh
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12. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY  
VÁROSI–VIDÉKI PARTNERSÉG ÉS KORMÁNYZÁS  

 

COTER-V-039  

 

45. pont  

 

 

A következőképpen módosítandó:  

BORBOLY Csaba  

BIHARY Gábor  

COSMA Mircea  

KOVÁCS Sándor  

NAGY Sándor  

SZABÓ Gyula  

VARGA Zoltán  

 

Véleménytervezet  Módosítás  

úgy véli, hogy a partnerség csak akkor lehet 

hatékony, ha nem zárja ki a kulcsfontosságú 

partnereket, valamint a nem kormányzati és a 

magánszektort, és élvezi a polgárok támogatását;  

úgy véli, hogy a partnerség csak akkor lehet 

hatékony, ha nem zárja ki a kulcsfontosságú 

partnereket, valamint a nem kormányzati és a 

magánszektort, és élvezi a polgárok támogatását;   

ahhoz pedig, hogy az Európai Területfejlesztési 

Tervben megfogalmazott előfeltételek 

teljesüljenek, ugyanilyen fontos az is, hogy 

egyértelműen megfogalmazzák a közös célokat, 

kiemelve a szinergiákból származó kölcsönös 

előnyöket;  

 

Indokolás  

 

Az Európai Területfejlesztési Terv egy sor olyan előfeltételt fogalmaz meg, amely nem teljesülhet a 

városi-vidéki partnerség rendszerének megvalósulása nélkül. Az ilyen partnerségek társadalmi 

támogatottsága fokozható, ha minden érintett személy tisztában van a vonatkozó célokkal és tudja, 

hogy mi a szerepe azok elérésében. 

_____________ 

 

EN-AP/bh 


