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Módosítás 1
Vangelis Meimarakis

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. tudomásul veszi a Számvevőszék 
32/2018. számú, „Az Európai Uniós 
Szükséghelyzeti Alap Afrikáért kellően 
rugalmas, de nem elég célirányos eszköz” 
című különjelentését; felhívja a 
Bizottságot, hogy haladéktalanul 
foglalkozzon a fennmaradó ajánlásokkal;  
kiemeli, hogy biztosítani kell, hogy az 
EUTF-en keresztül finanszírozott 
projektek kiegészítsék az egyéb uniós 
eszközök fellépéseit, továbbá a tagállamok 
és más adományozók által finanszírozott 
fellépéseket; megállapítja a tagállamok és 
egyéb adományozók hozzájárulásainak 
alacsony szintjét, ami megkérdőjelezi az 
uniós vagyonkezelői alap használatának 
indokoltságát;

Or. en

Módosítás 2
Sergey Lagodinsky
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat a Számvevőszék 35/2018. 
sz. különjelentésére („A nem kormányzati 
szervezeteknek juttatott uniós 
finanszírozás átláthatósága: több 
erőfeszítésre lenne szükség”), amely 
megállapítja, hogy gyakran hiányzik az 
átláthatóság az uniós források nem 
kormányzati szervezetek általi 
végrehajtása tekintetében, különösen 
akkor, ha a forrásokat ENSZ-szervek 

2. komoly elismerését fejezi ki a civil 
társadalom által az emberi jogok védelme 
érdekében világszerte kifejtett 
erőfeszítésekért, különösen egy olyan 
időszakban, amikor csökken a civil 
társadalom tere és megkérdőjeleződik az 
emberi jogok egyetemessége; 
hangsúlyozza, hogy fontos, hogy az EU 
megerősítse a civil társadalmi 
szervezeteknek nyújtott támogatását a 
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adják tovább; felhívja a Bizottságot, hogy 
javítsa a nem kormányzati szervezeteknek 
juttatott források felhasználásának 
nyomon követésére szolgáló rendszereit, 
és a Számvevőszék ajánlásaival 
összhangban biztosítsa és ellenőrizze a 
szabályok és eljárások helyes 
alkalmazását;

következő többéves pénzügyi keretben; bár 
a civil társadalomnak nyújtott 
közfinanszírozás tekintetében egyetért az 
átláthatóság és az elszámoltathatóság 
elveinek jelentőségével, aggodalommal 
állapítja meg, hogy bizonyos ilyen irányú 
felhívások valójában egy sokkal aljasabb 
tervet rejtenek, melynek célja pontosan az, 
hogy a gyanú gerjesztésével és 
adminisztratív átverésekkel elnémítsák a 
civil társadalmat és a kritikus hangokat;

Or. en

Módosítás 3
Nikos Androulakis, Robert Biedroń

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat a Számvevőszék 35/2018. 
sz. különjelentésére („A nem kormányzati 
szervezeteknek juttatott uniós finanszírozás 
átláthatósága: több erőfeszítésre lenne 
szükség”), amely megállapítja, hogy 
gyakran hiányzik az átláthatóság az uniós 
források nem kormányzati szervezetek 
általi végrehajtása tekintetében, különösen 
akkor, ha a forrásokat ENSZ-szervek adják 
tovább; felhívja a Bizottságot, hogy javítsa 
a nem kormányzati szervezeteknek juttatott 
források felhasználásának nyomon 
követésére szolgáló rendszereit, és a 
Számvevőszék ajánlásaival összhangban 
biztosítsa és ellenőrizze a szabályok és 
eljárások helyes alkalmazását;

2. tudomásul veszi a Számvevőszék 
35/2018. számú, „A nem kormányzati 
szervezeteknek juttatott uniós finanszírozás 
átláthatósága: több erőfeszítésre lenne 
szükség” című különjelentését; kiemeli, 
hogy a Számvevőszék szerint a külső 
fellépés területén a Bizottság által 
kiválasztott nem kormányzati szervezetek 
által irányított projektek általában 
átláthatóak, és hogy a Bizottság általában 
a nemzetközi átláthatósági standardoknak 
megfelelően jelentette a humanitárius és a 
fejlesztési támogatással kapcsolatos 
adatokat; megállapítja azonban, hogy 
gyakran hiányzik az átláthatóság az uniós 
források nem kormányzati szervezetek 
általi végrehajtása tekintetében, különösen 
akkor, ha a forrásokat ENSZ-szervek adják 
tovább; megjegyzi továbbá, hogy a 
jelenlegi szabályozási keret nem ír elő 
további átláthatósági követelményeket a 
nem kormányzati szervezetek számára az 
egyéb kedvezményezettekkel szemben; 
felhívja a Bizottságot, hogy folytassa a 
nem kormányzati szervezeteknek juttatott 
források felhasználásának nyomon 



AM\1194788HU.docx 5/14 PE644.929v01-00

HU

követésére szolgáló rendszerei javítását, és 
a Számvevőszék ajánlásaival összhangban 
biztosítsa és ellenőrizze a szabályok és 
eljárások helyes alkalmazását, lehetővé 
téve a valamennyi végrehajtó fél által 
jelentett költségek értékelését is; ezzel 
összefüggésben üdvözli az EU Aid 
Explorer nyilvános webhely 2019. 
márciusi elindítását, ahol az uniós 
intézmények és a tagállamok által nyújtott 
külső támogatásról közzétett valamennyi 
adat megtalálható;

Or. en

Módosítás 4
Fabio Massimo Castaldo

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat a Számvevőszék 35/2018. 
sz. különjelentésére („A nem kormányzati 
szervezeteknek juttatott uniós finanszírozás 
átláthatósága: több erőfeszítésre lenne 
szükség”), amely megállapítja, hogy 
gyakran hiányzik az átláthatóság az uniós 
források nem kormányzati szervezetek 
általi végrehajtása tekintetében, különösen 
akkor, ha a forrásokat ENSZ-szervek adják 
tovább; felhívja a Bizottságot, hogy javítsa 
a nem kormányzati szervezeteknek juttatott 
források felhasználásának nyomon 
követésére szolgáló rendszereit, és a 
Számvevőszék ajánlásaival összhangban 
biztosítsa és ellenőrizze a szabályok és 
eljárások helyes alkalmazását;

2. rámutat a Számvevőszék 35/2018. 
sz. különjelentésére („A nem kormányzati 
szervezeteknek juttatott uniós finanszírozás 
átláthatósága: több erőfeszítésre lenne 
szükség”), amely arra a következtetésre 
jut, hogy a Bizottság nem elég átlátható az 
uniós források nem kormányzati 
szervezetek általi végrehajtása 
tekintetében, különösen akkor, ha a 
forrásokat ENSZ-szervek adják tovább; 
felhívja a Bizottságot, hogy javítsa a nem 
kormányzati szervezeteknek juttatott 
források felhasználásának nyomon 
követésére szolgáló rendszereit, a 
különböző szervezeti egységeknél 
következetesen értelmezze a költségvetési 
rendelet alkalmazandó szabályait és a 
Számvevőszék ajánlásaival összhangban 
biztosítsa és ellenőrizze a szabályok és 
eljárások helyes alkalmazását;

Or. it
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Módosítás 5
Nikos Androulakis, Robert Biedroń

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. erőfeszítésekre szólít fel az 
Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) 
egyes kedvezményezett országaiban az 
uniós források nem közvetlen kezelésével 
kapcsolatos gyengeségek kezelése 
tekintetében; aggodalommal állapítja 
meg, hogy a Törökországnak nyújtott 
IPA-források alig foglalkoztak az alapvető 
értékekkel, például a sajtószabadsággal és 
az igazságszolgáltatás pártatlanságával, 
ugyanakkor a Bizottság korlátozottan írt 
elő feltételeket a reformok támogatása 
érdekében a demokrácia és a jogállamiság 
elsőbbséget élvező ágazataiban;

Or. en

Módosítás 6
Lars Patrick Berg

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli a stabilitás és a béke 
elősegítését szolgáló módosított eszköz 
keretében 2018-ban elindított első 
kapacitásépítési intézkedéseket; 
hangsúlyozza, hogy ezekre az 
intézkedésekre a biztonsági ágazat átfogó 
reformfolyamata keretében kell sort 
keríteni; ösztönzi a rövid távú stabilizációs 
fellépések határozottabb nyomon 
követését a stabilitás és a béke elősegítését 
szolgáló eszközből vagy más eszközökből 
finanszírozott hosszabb távú fellépések 
révén;

törölve

Or. en
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Módosítás 7
Özlem Demirel

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli a stabilitás és a béke 
elősegítését szolgáló módosított eszköz 
keretében 2018-ban elindított első 
kapacitásépítési intézkedéseket; 
hangsúlyozza, hogy ezekre az 
intézkedésekre a biztonsági ágazat átfogó 
reformfolyamata keretében kell sort 
keríteni; ösztönzi a rövid távú stabilizációs 
fellépések határozottabb nyomon 
követését a stabilitás és a béke elősegítését 
szolgáló eszközből vagy más eszközökből 
finanszírozott hosszabb távú fellépések 
révén;

3. elutasítja a stabilitás és a béke 
elősegítését szolgáló módosított eszköz 
keretében 2018-ban elindított első 
kapacitásépítési intézkedéseket; 
emlékeztet, hogy a stabilitás és a béke 
elősegítését szolgáló eszköz katonai 
kiadások finanszírozása érdekében 
történő módosítása veszélyezteti annak 
polgári jellegét és megszegi az EUSZ 41. 
cikkének (2) bekezdését és az EUMSZ 
209. és 208. cikkének elsődleges célját, és 
hogy az uniós fejlesztési támogatásból 
finanszírozott, a stabilitás és a béke 
elősegítését szolgáló eszköznek csak 
polgári intézkedésekre, valamint az 
instabilitás és a konfliktusok kiváltó 
okaira kellene összpontosítania; az 
eszköznek ezért a szegénység 
felszámolására, a fegyverek elterjedésének 
megakadályozására, a lefegyverzésre, a 
leszerelésre, a reintegrációra, a 
konfliktusmegelőzésre, a közvetítésre és a 
konfliktusok békés rendezésére kell 
összpontosítania;

Or. en

Módosítás 8
Vangelis Meimarakis

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. az Előcsatlakozási Támogatási 
Eszköz (IPA II) tekintetében megállapítja, 
hogy a csatlakozásra váró országok 



PE644.929v01-00 8/14 AM\1194788HU.docx

HU

közigazgatási képességei továbbra is 
gyengék, aminek eredményeképpen a 
közvetett irányítás alatt hiányzik az 
abszorpciós képesség; kiemeli, hogy amint 
arra a Törökországnak nyújtott IPA-
finanszírozásról szóló 2018. évi 
számvevőszéki különjelentés rámutatott, 
az olyan érzékeny területeken elért 
haladás, mint a jogállamiság és a civil 
társadalom, nem csak az IPA-
finanszírozástól függ, hanem – ami még 
fontosabb – a hatóságok politikai 
akaratától is; úgy véli, hogy most 
fontosabb, mint valaha, hogy a Bizottság 
feltételeket szabjon a reformok 
támogatása céljából az olyan kiemelt 
ágazatokban, mint a törökországi 
jogállamiság és kormányzás;

Or. en

Módosítás 9
Lars Patrick Berg

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli a Számvevőszéknek az 
európai védelemről szóló elemző 
áttekintését, és támogatja annak 
ajánlásait; felhívja a Bizottságot mint a 
Szerződések őrét, hogy biztosítsa a KBVP 
keretében végzett uniós tevékenység 
(PESCO, EDIDP, EFA, CARD stb.) 
végrehajtása érdekében tett valamennyi 
uniós védelmi erőfeszítés koherenciáját, és 
biztosítsa a NATO-val való szinergiákat; 
úgy véli, hogy a következő többéves 
pénzügyi keretben az Unió fő célkitűzései 
közé kell tartoznia egy versenyképes 
európai védelmi technológiai és ipari 
bázis megteremtésének, amely erősíti a 
tagállamok katonai képességeit és keretet 
ad az európai védelmi uniónak.

törölve

Or. en
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Módosítás 10
Özlem Demirel

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli a Számvevőszéknek az 
európai védelemről szóló elemző 
áttekintését, és támogatja annak ajánlásait; 
felhívja a Bizottságot mint a Szerződések 
őrét, hogy biztosítsa a KBVP keretében 
végzett uniós tevékenység (PESCO, 
EDIDP, EFA, CARD stb.) végrehajtása 
érdekében tett valamennyi uniós védelmi 
erőfeszítés koherenciáját, és biztosítsa a 
NATO-val való szinergiákat; úgy véli, 
hogy a következő többéves pénzügyi 
keretben az Unió fő célkitűzései közé kell 
tartoznia egy versenyképes európai 
védelmi technológiai és ipari bázis 
megteremtésének, amely erősíti a 
tagállamok katonai képességeit és keretet 
ad az európai védelmi uniónak.

4. tudomásul veszi a 
Számvevőszéknek az európai védelemről 
szóló elemző áttekintését és annak 
ajánlásait; felhívja a Bizottságot mint a 
Szerződések őrét, hogy biztosítsa az EUSZ 
41. cikke (2) bekezdésének szigorú 
alkalmazását; ennélfogva sürgeti a KBVP 
keretében végzett uniós tevékenység 
(PESCO, EDIDP, EDF, CARD stb.) 
végrehajtása érdekében tett valamennyi 
uniós védelmi erőfeszítés megszüntetését; 

Or. en

Módosítás 11
Sergey Lagodinsky
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli a Számvevőszéknek az 
európai védelemről szóló elemző 
áttekintését, és támogatja annak ajánlásait; 
felhívja a Bizottságot mint a Szerződések 
őrét, hogy biztosítsa a KBVP keretében 
végzett uniós tevékenység (PESCO, 
EDIDP, EFA, CARD stb.) végrehajtása 
érdekében tett valamennyi uniós védelmi 
erőfeszítés koherenciáját, és biztosítsa a 

4. üdvözli a Számvevőszéknek az 
európai védelemről szóló elemző 
áttekintését, és támogatja annak ajánlásait; 
felszólít az uniós polgári és katonai 
biztonsági és katonai intézkedések – 
különösen az uniós katonai kiképzési 
missziók, a harmadik országok katonai 
szereplőinek kapacitásépítése (a stabilitás 
és a béke elősegítését szolgáló eszközön 
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NATO-val való szinergiákat; úgy véli, 
hogy a következő többéves pénzügyi 
keretben az Unió fő célkitűzései közé kell 
tartoznia egy versenyképes európai 
védelmi technológiai és ipari bázis 
megteremtésének, amely erősíti a 
tagállamok katonai képességeit és keretet 
ad az európai védelmi uniónak.

keresztül megvalósuló, a biztonságot és a 
fejlesztést támogató kapacitásépítés), 
valamint a határigazgatási és 
migrációkezelési intézkedések – 
függetlenebb és nyilvánosan 
hozzáférhetőbb értékelésére;

Or. en

Módosítás 12
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli a Számvevőszéknek az 
európai védelemről szóló elemző 
áttekintését, és támogatja annak 
ajánlásait; felhívja a Bizottságot mint a 
Szerződések őrét, hogy biztosítsa a KBVP 
keretében végzett uniós tevékenység 
(PESCO, EDIDP, EFA, CARD stb.) 
végrehajtása érdekében tett valamennyi 
uniós védelmi erőfeszítés koherenciáját, és 
biztosítsa a NATO-val való szinergiákat; 
úgy véli, hogy a következő többéves 
pénzügyi keretben az Unió fő célkitűzései 
közé kell tartoznia egy versenyképes 
európai védelmi technológiai és ipari bázis 
megteremtésének, amely erősíti a 
tagállamok katonai képességeit és keretet 
ad az európai védelmi uniónak.

4. tudomásul veszi a 
Számvevőszéknek az európai védelemről 
szóló elemző áttekintését; vállalja, hogy 
biztosítja a KBVP keretében végzett uniós 
tevékenység (PESCO, EDIDP, EDF, 
CARD stb.) végrehajtása érdekében tett 
valamennyi uniós védelmi erőfeszítés 
koherenciáját, és hogy biztosítja a NATO-
val való interoperabilitást; úgy véli, hogy a 
következő többéves pénzügyi keretben az 
Unió fő célkitűzései közé kell tartoznia egy 
versenyképes európai védelmi technológiai 
és ipari bázis megteremtésének, amely 
erősíti a tagállamok katonai képességeit és 
keretet ad az európai védelmi uniónak.

Or. fr

Módosítás 13
Fabio Massimo Castaldo

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli a Számvevőszéknek az 
európai védelemről szóló elemző 
áttekintését, és támogatja annak ajánlásait; 
felhívja a Bizottságot mint a Szerződések 
őrét, hogy biztosítsa a KBVP keretében 
végzett uniós tevékenység (PESCO, 
EDIDP, EFA, CARD stb.) végrehajtása 
érdekében tett valamennyi uniós védelmi 
erőfeszítés koherenciáját, és biztosítsa a 
NATO-val való szinergiákat; úgy véli, 
hogy a következő többéves pénzügyi 
keretben az Unió fő célkitűzései közé kell 
tartoznia egy versenyképes európai 
védelmi technológiai és ipari bázis 
megteremtésének, amely erősíti a 
tagállamok katonai képességeit és keretet 
ad az európai védelmi uniónak.

4. üdvözli a Számvevőszéknek az 
európai védelemről szóló elemző 
áttekintését, és támogatja annak ajánlásait; 
felhívja a Bizottságot mint a Szerződések 
őrét, hogy biztosítsa a KBVP keretében 
végzett uniós tevékenység (PESCO, 
EDIDP, EDF, CARD stb.) végrehajtása 
érdekében tett valamennyi uniós védelmi 
erőfeszítés koherenciáját, és biztosítsa a 
NATO-val való szinergiákat; úgy véli, 
hogy a következő többéves pénzügyi 
keretben az Unió fontos célkitűzései közé 
kell tartoznia egy versenyképes európai 
védelmi technológiai és ipari bázis 
megteremtésének, a tagállamok katonai 
képességei közötti koordináció javításának 
és hogy keretet adjanak az európai 
védelmi uniónak.

Or. it

Módosítás 14
Nikos Androulakis, Robert Biedroń

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli a Számvevőszéknek az 
európai védelemről szóló elemző 
áttekintését, és támogatja annak ajánlásait; 
felhívja a Bizottságot mint a Szerződések 
őrét, hogy biztosítsa a KBVP keretében 
végzett uniós tevékenység (PESCO, 
EDIDP, EFA, CARD stb.) végrehajtása 
érdekében tett valamennyi uniós védelmi 
erőfeszítés koherenciáját, és biztosítsa a 
NATO-val való szinergiákat; úgy véli, 
hogy a következő többéves pénzügyi 
keretben az Unió fő célkitűzései közé kell 
tartoznia egy versenyképes európai 
védelmi technológiai és ipari bázis 
megteremtésének, amely erősíti a 
tagállamok katonai képességeit és keretet 
ad az európai védelmi uniónak.

4. üdvözli a Számvevőszéknek az 
európai védelemről szóló elemző 
áttekintését, és támogatja annak ajánlásait; 
felhívja a Bizottságot mint a Szerződések 
őrét, hogy biztosítsa a KBVP keretében 
végzett uniós tevékenység (PESCO, 
EDIDP, EDF, CARD stb.) végrehajtása 
érdekében tett valamennyi uniós védelmi 
erőfeszítés koherenciáját, és ahol 
szükséges, biztosítsa a NATO-val való 
szinergiákat; úgy véli, hogy a következő 
többéves pénzügyi keretben az Unió egyik 
fő célkitűzésének kell lennie egy 
versenyképes európai védelmi technológiai 
és ipari bázis megteremtésének, amely 
erősíti a tagállamok katonai képességeit és 
keretet ad az európai védelmi uniónak.
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Módosítás 15
Vangelis Meimarakis

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felkéri a Bizottságot, hogy értékelje 
annak jogszerűségét, hogy az EDA és a 
PESCO létrehozásáról szóló tanácsi 
határozatok visszavonták a költségvetési 
funkciót az Európai Parlamenttől; 
emlékeztet arra, hogy az EUSZ vonatkozó 
45. cikkének (2) bekezdése és 46. cikkének 
(2) bekezdése előírja, hogy a 
határozatokat minősített többséggel, 
vétójogra vonatkozó rendelkezés nélkül 
kell elfogadni; emlékeztet arra, hogy az 
Európai Parlament költségvetési 
funkciójának az EUSZ 42. cikke szerinti 
visszavonása csak a működési kiadások 
esetében lehetséges, és ehhez a Tanács 
egyhangú döntése szükséges; kiemeli, 
hogy a Tanács soha nem hozott ilyen 
határozatot;

Or. en

Módosítás 16
Sergey Lagodinsky
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. ragaszkodik ahhoz, hogy szorosan 
figyelemmel kell kísérni a törökországi 
menekülteket támogató eszköz 
forrásainak felhasználását, biztosítva, 
hogy azokat valóban a menekülteket 
támogató projektekre fordítsák, és ne 
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használják fel más célokra; felhívja a 
Bizottságot, hogy számoljon be 
rendszeresen a költségvetési hatóságnak a 
finanszírozott intézkedések jogalappal 
való összeegyeztethetőségéről;

Or. en

Módosítás 17
Urmas Paet

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. aggódván az uniós finanszírozású 
projektek láthatóságának hiánya miatt 
hangsúlyozza, hogy javítani kell a 
láthatóságot és meg kell erősíteni az uniós 
pénzügyi eszközök egymást kiegészítő 
jellegét.

Or. en

Módosítás 18
Sergey Lagodinsky
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 
az uniós költségvetés mellett más pénzügyi 
mechanizmusok – például vagyonkezelői 
alapok – uniós politikák végrehajtására 
történő alkalmazása komolyan alááshatja 
az elszámoltathatóságot és az 
átláthatóságot; arra számít, hogy az új 
külső finanszírozási eszköz, a 
Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi 
Együttműködési Eszköz (NDICI) jövőbeli 
hatálybalépésével fokozatosan megszűnik 
a vagyonkezelői alapok igénybevétele;
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Módosítás 19
Vangelis Meimarakis

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. sajnálatát fejezi ki a polgári 
KBVP-missziókra vonatkozó igazgatási és 
költségvetési/pénzügyi eljárások 
rugalmasságának hiánya miatt; 
megismétli azt a véleményét, hogy a 
missziók gyors és rugalmas 
lebonyolításának megkönnyítése 
érdekében a Bizottságnak egyedi 
közbeszerzési szabályokat kellene 
bevezetnie a KBVP alá tartozó 
válságkezelési intézkedések tekintetében;

Or. en


