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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 
harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 
annak érintett rendelkezésére utalnak. 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) létrehozásáról szóló európai parlamenti 
és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2018)0465),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 212. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C8-0274/2018),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ...-i véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottsága …-i véleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel az Külügyi Bizottság jelentésére, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi
Bizottság, a Költségvetési Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság, valamint az 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményeire (A8-0000/2018),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

                                               
1

2
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Egy előcsatlakozási eszköz 
célkitűzései továbbra is lényegesen 
eltérnek az Unió külső tevékenységének 
általános célkitűzéseitől, mivel ezen
eszköz célja az I. mellékletben felsorolt 
kedvezményezettek felkészítése jövőbeli 
uniós tagságukra, valamint a csatlakozási 
folyamatuk támogatása. Ezért lényeges egy 
külön a bővítés támogatását szolgáló 
eszköz megléte, annak egyidejű 
biztosításával, hogy az kiegészíti az Unió 
külső tevékenységének általános 
célkitűzéseit és különösen a Szomszédsági, 
Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési 
Eszközt (a továbbiakban: NDICI).

(2) Egy előcsatlakozási eszköz 
célkitűzései az Európai Unióról szóló 
szerződés (EUSZ) 21. cikkében az Unió 
külső fellépésére vonatkozóan foglalt 
alapelvekből és az eszköz sajátos 
jellegéből származnak, és az eszköz célja 
az I. mellékletben felsorolt 
kedvezményezettek (a továbbiakban: 
kedvezményezettek) felkészítése jövőbeli 
uniós tagságukra, valamint a csatlakozási 
folyamatuk támogatása. Ezért lényeges egy 
külön a bővítés támogatását szolgáló 
eszköz megléte, annak egyidejű 
biztosításával, hogy az kiegészíti az Unió 
külső tevékenységének általános 
célkitűzéseit és különösen a Szomszédsági, 
Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési 
Eszközt (a továbbiakban: NDICI).

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Unióról szóló 
szerződés (a továbbiakban: EUSZ) 49. 
cikke úgy rendelkezik, hogy bármely olyan 
európai állam kérheti felvételét az Unióba, 
amely támogatja az emberi méltóság, a 
szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a 
jogállamiság, valamint az emberi jogok –
ideértve a kisebbségekhez tartozó 
személyek jogait – tiszteletben tartásának 
értékeit. Az uniós csatlakozás iránti 
kérelmet benyújtott európai állam csak 
akkor válhat az Unió tagjává, ha 
megerősítést nyert, hogy teljesíti az 
Európai Tanács 1993. júniusi 
koppenhágai ülésén megállapított 

(3) Az EUSZ 49. cikke úgy 
rendelkezik, hogy bármely olyan európai 
állam kérheti felvételét az Unióba, amely 
támogatja az emberi méltóság, a szabadság, 
a demokrácia, az egyenlőség, a 
jogállamiság, valamint az emberi jogok –
ideértve a kisebbségekhez tartozó 
személyek jogait – tiszteletben tartásának 
értékeit. Ezek az értékek közösek a 
tagállamokban, a pluralizmus, a 
megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az 
igazságosság, a szolidaritás, valamint a 
nők és a férfiak közötti egyenlőség 
társadalmában.
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kritériumokat (a továbbiakban: 
koppenhágai kritériumok), illetve 
amennyiben a csatlakozás nem haladja 
meg az Uniónak az új tag integrálásával 
kapcsolatos kapacitását. A koppenhágai 
kritériumok a demokráciát, a 
jogállamiságot, az emberi jogokat, 
valamint a kisebbségek tiszteletben 
tartását és védelmét garantáló 
intézmények stabilitásával kapcsolatosak, 
továbbá a működő piacgazdaság 
meglétére és az Unión belüli verseny, 
illetve piaci erők által támasztott nyomás 
kezelésére, valamint a Szerződések szerinti 
jogok mellett az azokban meghatározott 
kötelezettségek – ideértve a politikai, 
gazdasági és monetáris unió céljaihoz 
való igazodást – vállalására való 
képességre vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az uniós csatlakozás iránti 
kérelmet benyújtott európai állam csak 
akkor válhat az Unió tagjává, ha 
megerősítést nyert, hogy teljesíti az 
Európai Tanács 1993. júniusi 
koppenhágai ülésén megállapított 
csatlakozási kritériumokat (a 
továbbiakban: koppenhágai kritériumok), 
illetve amennyiben az Unió rendelkezik az 
új tag integrálásához szükséges 
kapacitással. A koppenhágai kritériumok 
a demokráciát, a jogállamiságot, az 
emberi jogokat, valamint a kisebbségek 
tiszteletben tartását és védelmét garantáló 
intézmények stabilitásával kapcsolatosak, 
továbbá a működő piacgazdaság 
meglétére és az Unión belüli verseny, 
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illetve piaci erők által támasztott nyomás 
kezelésére, valamint a Szerződések szerinti 
jogok mellett az azokban meghatározott 
kötelezettségek vállalására – ideértve a 
politikai, gazdasági és monetáris unió 
céljaira való törekvést – való képességre 
vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A támogatást továbbá az Unió által 
az I. mellékletben felsorolt
kedvezményezettekkel kötött 
megállapodásokkal összhangban kell 
nyújtani. A támogatásnak főleg arra kell 
összpontosulnia, hogy segítse az I. 
mellékletben felsorolt
kedvezményezetteket a demokratikus 
intézmények és a jogállamiság 
megerősítésében, az igazságszolgáltatási és 
a közigazgatási rendszer reformjában, az 
alapvető jogok tiszteletben tartásában, 
valamint a nemek közötti egyenlőség, a 
tolerancia, a társadalmi befogadás és a 
megkülönböztetésmentesség 
előmozdításában. A támogatásnak a 
szociális jogok európai pillérében 
meghatározott kulcsfontosságú elveket és 
jogokat is támogatnia kell. A 
támogatásnak továbbra is a regionális, a 
makroregionális és a határokon átnyúló 
együttműködés, illetve a területfejlesztés 
előmozdítására irányuló erőfeszítéseik 
további támogatására kell irányulnia, 
többek között az Unió makroregionális 
stratégiáinak végrehajtása révén. Ezenkívül
elő kell segítenie gazdasági és társadalmi 
fejlődésüket, gazdasági kormányzásukat, 
támogatva az intelligens, fenntartható és 

(7) A támogatást továbbá az Unió által 
a kedvezményezettekkel kötött 
megállapodásokkal összhangban kell 
nyújtani. A támogatásnak főleg arra kell 
összpontosulnia, hogy segítse a
kedvezményezetteket a demokratikus 
intézmények és a jogállamiság 
megerősítésében, az igazságszolgáltatási és 
a közigazgatási rendszer reformjában, az 
alapvető jogok – ideértve a kisebbségekhez 
tartozó személyek jogait – tiszteletben 
tartásában, valamint a nemek közötti 
egyenlőség, a tolerancia, a társadalmi 
befogadás, a munkavállalók jogaira 
vonatkozó, nemzetközileg elfogadott 
normák tiszteletben tartása és a 
megkülönböztetésmentesség 
előmozdításában. A támogatásnak 
támogatnia kell továbbá azt, hogy a 
kedvezményezettek betartsák a szociális 
jogok európai pillérében meghatározott 
kulcsfontosságú elveket és jogokat, 
ragaszkodjanak a szociális 
piacgazdasághoz és a társadalmi 
vívmányokra irányuló konvergenciához. 
A támogatásnak továbbra is a regionális, a 
makroregionális és a határokon átnyúló 
együttműködés, illetve a területfejlesztés 
előmozdítására irányuló erőfeszítéseik 



PR\1162924HU.docx 9/45 PE627.819v01-00

HU

inkluzív növekedési tervet, többek között a 
regionális fejlesztési, mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési, szociális és foglalkoztatási 
politikák végrehajtása, valamint a digitális 
gazdaság és társadalom fejlesztése révén, 
többek között A Nyugat-Balkánra 
vonatkozó digitális menetrend elnevezésű 
kiemelt kezdeményezéssel összhangban.

további támogatására kell irányulnia, 
többek között az Unió makroregionális 
stratégiáinak végrehajtása révén. Ezenkívül 
elő kell segítenie gazdasági és társadalmi 
fejlődésüket, gazdasági kormányzásukat, 
támogatva az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedési tervet, többek között a 
regionális fejlesztési, mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési, szociális és foglalkoztatási 
politikák végrehajtása, valamint a digitális 
gazdaság és társadalom fejlesztése révén, 
többek között A Nyugat-Balkánra 
vonatkozó digitális menetrend elnevezésű 
kiemelt kezdeményezéssel összhangban.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az e rendelettel létrehozott eszköz 
keretében végrehajtott intézkedéseknek 
hozzá kell járulniuk annak 
támogatásához, hogy a kedvezményezettek 
progresszíven igazodjanak a közös kül- és 
biztonságpolitikához (KKBP), ami a 
csatlakozási folyamat szerves részét 
képezi.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A részvételi demokrácia elvével (12) A részvételi demokrácia elvével 
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összhangban a Bizottságnak az I. 
mellékletben felsorolt minden egyes 
kedvezményezett esetében ösztönöznie kell 
a parlamenti felügyeletet.

összhangban a Bizottságnak minden egyes 
kedvezményezett esetében elő kell
mozdítania a parlamenti kapacitások 
erősítését és a parlamenti felügyeletet.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az I. mellékletben felsorolt
kedvezményezetteknek felkészültebbeknek 
kell lenniük az olyan globális kihívások 
kezelésére, mint a fenntartható fejlődés és 
az éghajlatváltozás, és igazodniuk kell az 
Unió által ezen összetett kérdések 
kezelésére tett erőfeszítésekhez. Tekintettel 
az éghajlatváltozással kapcsolatos 
problémák kezelésének fontosságára, amit 
az Unió Párizsi Megállapodásnak és a 
fenntartható fejlesztési céloknak a 
végrehajtását érintő kötelezettségvállalásai 
is tükröznek, ez a program hozzá fog 
járulni az éghajlatvédelmi intézkedések 
valamennyi szakpolitikára kiterjedő 
érvényesítéséhez, valamint ahhoz, hogy az 
uniós költségvetés az összkiadásainak 
25 %-ával támogassa az éghajlat-politikai 
célok elérését. Az e program keretében 
végrehajtott műveletek várhatóan 16 %-
kal járulnak hozzá a program éghajlat-
politikai célkitűzéseket szolgáló teljes 
pénzügyi keretösszegéhez. A vonatkozó 
tevékenységek a program előkészítése és 
végrehajtása során kerülnek 
beazonosításra, és a programból tett 
általános hozzájárulásnak részét kell 
képeznie a vonatkozó értékeléseknek és 
felülvizsgálati eljárásoknak.

(13) A kedvezményezetteknek 
felkészültebbeknek kell lenniük az olyan 
globális kihívások kezelésére, mint a 
fenntartható fejlődés és az éghajlatváltozás, 
és igazodniuk kell az Unió által ezen 
összetett kérdések kezelésére tett 
erőfeszítésekhez. Tekintettel az 
éghajlatváltozással kapcsolatos problémák 
kezelésének fontosságára, amit az Unió 
Párizsi Megállapodásnak és a fenntartható 
fejlesztési céloknak a végrehajtását érintő 
kötelezettségvállalásai is tükröznek, ez a 
program hozzá fog járulni az 
éghajlatvédelmi intézkedések valamennyi 
szakpolitikára kiterjedő érvényesítéséhez, 
valamint ahhoz, hogy az uniós költségvetés 
az összkiadásainak 25 %-ával támogassa az 
éghajlat-politikai célok elérését. Az e 
program keretében végrehajtott 
műveleteknek azt kell célozniuk, hogy
16%-kal hozzájáruljanak a program 
éghajlat-politikai célkitűzéseket szolgáló 
teljes pénzügyi keretösszegéhez, és azon 
cél elérésére kell törekedniük, hogy az 
éghajlattal kapcsolatos kiadások 2027-re 
elérjék a többéves pénzügyi keret 
kiadásainak 30%-át. A vonatkozó 
tevékenységek a program előkészítése és 
végrehajtása során kerülnek 
beazonosításra, és a programból tett 
általános hozzájárulásnak részét kell 
képeznie a vonatkozó értékeléseknek és 
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felülvizsgálati eljárásoknak.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell támogatásuk 
szabályszerűségét, koherenciáját és 
kiegészítő jellegét, különösen a támogatási 
folyamat különböző fázisai során tartott 
rendszeres konzultációk és a vonatkozó 
információk gyakori megosztása révén.
Meg kell tenni a szükséges lépéseket a 
többi donorral való jobb koordináció és 
kiegészítő jelleg biztosítása érdekében, 
többek között rendszeres konzultációk 
segítségével. Növelni kell a civil 
társadalom szerepét mind a kormányzati 
szervek segítségével végrehajtott 
programokban, mind pedig azokban, 
amelyekben az uniós támogatás közvetlen 
kedvezményezettjeiként vesznek részt.

(16) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell támogatásuk 
szabályszerűségét, koherenciáját, 
következetességét és kiegészítő jellegét, 
különösen a támogatási folyamat 
különböző fázisai során tartott rendszeres 
konzultációk és a vonatkozó információk 
gyakori megosztása révén. Meg kell tenni a 
szükséges lépéseket a többi donorral való 
jobb koordináció és kiegészítő jelleg 
biztosítása érdekében, többek között 
rendszeres konzultációk segítségével. 
Megfelelően növelni kell a sokféle, 
független civil társadalmi szervezetek és a 
különféle típusú és szintű helyi hatóságok
szerepét mind a kormányzati szervek 
segítségével végrehajtott programokban, 
mind pedig azokban, amelyekben az uniós 
támogatás közvetlen 
kedvezményezettjeiként vesznek részt.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az e rendelet keretében 
támogatandó megfelelő szakpolitikai 

(17) Az e rendelet keretében 
támogatandó megfelelő szakpolitikai 
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területek célkitűzéseinek elérését célzó 
tevékenységekre vonatkozó prioritásokat a 
Bizottság által az Unió többéves pénzügyi 
keretének 2021–2027 közötti időtartamára 
vonatkozóan megállapított programozási 
keretben kell meghatározni, az I. 
mellékletben felsorolt
kedvezményezettekkel partnerségben, a 
bővítési menetrend és az egyedi igényeik 
alapján, az e rendeletben meghatározott 
általános és egyedi célkitűzésekkel 
összhangban, és kellő figyelmet szentelve a 
vonatkozó nemzeti stratégiáknak is. A 
programozási keretnek meg kell határoznia 
a támogatandó területeket, támogatási 
területekenként indikatív allokációkkal, 
feltüntetve az éghajlatváltozással 
kapcsolatos kiadások becsült értékét is.

területek célkitűzéseinek elérését célzó 
tevékenységekre vonatkozó prioritásokat a 
Bizottság által az Unió többéves pénzügyi 
keretének 2021–2027 közötti időtartamára 
vonatkozóan megállapított programozási 
keretben kell meghatározni. A prioritások 
meghatározását a kedvezményezettekkel 
partnerségben, a bővítési menetrend és az 
egyedi igényeik alapján, az e rendeletben 
meghatározott általános és egyedi 
célkitűzésekkel összhangban, és kellő 
figyelmet szentelve a vonatkozó nemzeti 
stratégiáknak és az Európai Parlament 
vonatkozó állásfoglalásaira kell 
teljesíteni. Ez a partnerség – adott esetben 
– magában foglalja az illetékes 
hatóságokat , valamint a civil társadalmi 
szervezeteket. A Bizottságnak ösztönöznie 
kell az érintett szereplők együttműködését 
és a donorok közötti koordinációt. A 
programozási keretnek meg kell határoznia 
a támogatandó területeket, támogatási 
területenként indikatív allokációkkal, 
feltüntetve az éghajlatváltozással és a 
nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
kiadások becsült értékét is. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkével összhangban 
történő elfogadására vonatkozó hatáskört 
az IPA programozási keretének és 
felülvizsgálatának e rendelet 
kiegészítéseként 2025. június 30-ig való 
elfogadása tekintetében a Bizottságra kell 
ruházni.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az I. mellékletben felsorolt (18) A kedvezményezettek uniós tagság 



PR\1162924HU.docx 13/45 PE627.819v01-00

HU

kedvezményezettek uniós tagság céljából 
tett reform-erőfeszítéseinek támogatása az 
Unió érdekében áll. A támogatás keretében 
kiemelt figyelmet kell fordítani az 
eredményekre, és ösztönzőket kell 
biztosítani azok számára, akik az 
előcsatlakozási támogatás eredményes 
végrehajtása és a tagsági kritériumok 
teljesítése felé vezető úton elért 
eredmények révén bizonyítják a reformok 
iránti elkötelezettségüket.

céljából a politikai, jogi és gazdasági 
rendszereik reformjára tett 
erőfeszítéseinek támogatása az Unió és a 
kedvezményezettek közös érdekében áll. A 
támogatás keretében kiemelt figyelmet kell 
fordítani az eredményekre, és ösztönzőket 
kell biztosítani azok számára, akik az 
előcsatlakozási támogatás eredményes 
végrehajtása és a tagsági kritériumok 
teljesítése felé vezető úton elért 
eredmények révén bizonyítják a reformok 
iránti elkötelezettségüket. A támogatást 
teljesítményalapú megközelítésnek 
megfelelően kell elosztani a „méltányos 
részesedés” elvével és az emberi méltóság, 
a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, 
a jogállamiság és az emberi jogok 
tiszteletben tartásának súlyos romlása 
esetén életbe lépő egyértelmű 
következményekkel összhangban.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A költségvetési eljárás és a 
kedvezményezettekkel kötött nemzetközi 
megállapodásokban foglalt, a támogatás 
felfüggesztésére vonatkozó rendelkezések 
sérelme nélkül, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e 
rendelet I. mellékletének az uniós 
támogatás felfüggesztése vagy részleges 
felfüggesztése tekintetében történő 
módosítására vonatkozóan. Ezt a 
hatáskört akkor kell alkalmazni, ha a 
kedvezményezett nem tartja tiszteletben a 
demokrácia elvét, a jogállamiságot, az 
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emberi jogokat és az alapvető 
szabadságokat, vagy megsérti az Unióval 
kötött vonatkozó megállapodásokban 
vállalt kötelezettségeket. Amennyiben a 
Bizottság úgy találja, hogy a támogatás 
felfüggesztését indokoló okok már nem 
állnak fenn, felhatalmazást kell kapnia 
arra, hogy az uniós támogatás 
visszaállítása érdekében az I. melléklet 
módosítására vonatkozó, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az előcsatlakozási alapoknak a 
Bizottság általi közvetlen irányításáról az I. 
mellékletben felsorolt kedvezményezettek 
általi közvetett irányítás felé való 
átmenetnek fokozatosnak kell lennie, és 
igazodnia kell ezeknek a 
kedvezményezettek az egyedi 
kapacitásaihoz. A támogatás keretében 
továbbra is igénybe kell venni az 
előcsatlakozási folyamat során bevált 
struktúrákat és eszközöket.

(19) Az előcsatlakozási alapoknak a 
Bizottság általi közvetlen irányításáról a
kedvezményezettek általi közvetett 
irányítás felé való átmenetnek 
fokozatosnak kell lennie, és igazodnia kell 
ezeknek a kedvezményezettek az egyedi 
kapacitásaihoz. A kedvezményezettek 
közvetett gazdálkodásra való átmenetét fel 
kell függeszteni meghatározott 
szakpolitikai vagy programterületeken, ha 
az említett kapacitások jelentősen 
csökkennek, vagy ha az említett irányítás 
az uniós források nem hatékony 
felhasználását eredményezi, és jelentős 
hiányosságokat okoz a vonatkozó 
kötelezettségek tekintetében. Az ilyen 
határozatnak megfelelően figyelembe kell 
vennie az esetleges negatív gazdasági és 
társadalmi következményeket. A 
támogatás keretében továbbra is igénybe 
kell venni az előcsatlakozási folyamat 
során bevált struktúrákat és eszközöket.

Or. en
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31a) A pénzforrások e rendelet szerinti 
valamennyi elosztását átlátható, hatékony, 
elszámoltatható, politikától és 
megkülönböztetéstől mentes módon kell 
végrehajtani, többek között a régiók és a 
helyi önkormányzatok szükségleteit 
tükröző méltányos elosztás révén. A 
Bizottság, az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselője 
(főképviselő/alelnök) és különösen az 
uniós küldöttségek szorosan nyomon 
követik e kritériumok teljesülését, és azt, 
hogy a források elosztása során 
tiszteletben tartják az átláthatóság, az 
elszámoltathatóság és a 
megkülönböztetésmentesség elvét.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
31 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31b) A Bizottság, a főképviselő/alelnök, 
és különösen az uniós küldöttségek és a 
kedvezményezettek fokozzák az uniós 
előcsatlakozási támogatás láthatóságát 
annak érdekében, hogy tájékoztatást 
nyújtsanak az uniós támogatás hozzáadott 
értékéről. Az uniós finanszírozás 
kedvezményezettjei elismerik az uniós 
finanszírozás eredetét, és gondoskodnak 
annak megfelelő láthatóságáról. Az IPA-
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nak hozzá kell járulnia az uniós 
támogatás eredményeinek előmozdítására 
irányuló, a kedvezményezettek többféle 
közönségét célzó kommunikációs 
tevékenységek finanszírozásához.

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. „támogatás méltányos 
elosztásának elve”: a teljesítményalapú 
megközelítés kiegészítése korrekciós célú 
elosztási mechanizmussal, azokban az 
esetekben, amikor a kedvezményezettnek 
nyújtott segítség egyébként aránytalanul 
alacsony vagy magas lenne a többi 
kedvezményezetthez képest, figyelembe 
véve az érintett lakosság szükségleteit és a 
reformok terén a csatlakozási tárgyalások 
megkezdéséhez viszonyítva tett relatív 
előrelépéseket, illetve a csatlakozási 
tárgyalásokon belül elért előrelépéseket;

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az IPA III általános célja, hogy 
támogassa az I. mellékletben felsorolt
kedvezményezetteket azoknak a politikai, 
intézményi, jogi, közigazgatási, társadalmi 
és gazdasági reformoknak az 

(1) Az IPA III általános célja, hogy 
támogassa a kedvezményezetteket azoknak 
a politikai, intézményi, jogi, közigazgatási, 
társadalmi és gazdasági reformoknak az 
elfogadásában és végrehajtásában, 
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elfogadásában és végrehajtásában, 
amelyekre ezeknek a 
kedvezményezetteknek az uniós tagság 
érdekében, az uniós értékeknek való 
megfelelésük, valamint az uniós 
szabályokhoz, normákhoz, 
szakpolitikákhoz és gyakorlathoz való 
fokozatos igazodásuk céljából szükségük 
van, és ezáltal hozzájárul e 
kedvezményezettek stabilitásához, 
biztonságához és jólétéhez.

amelyekre ezeknek a 
kedvezményezetteknek az uniós tagság 
érdekében, az uniós értékeknek való 
megfelelésük, valamint az uniós 
szabályokhoz, normákhoz, 
szakpolitikákhoz és gyakorlathoz való 
fokozatos igazodásuk céljából szükségük 
van, és ezáltal hozzájárul e 
kedvezményezettek stabilitásához,
biztonságához és jólétéhez, valamint az 
Unió stratégiai érdekeihez..

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az IPA III egyedi célkitűzései a 
következők:

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A jogállamiság, a demokrácia 
megerősítése, az emberi jogok, az alapvető 
jogok és a nemzetközi jog tiszteletben 
tartásának, a civil társadalomnak és a 
biztonságnak az erősítése, valamint a 
migráció szabályozásának, ezen belül 
pedig a határigazgatásnak a javítása;

a) A jogállamiság, a demokrácia 
megerősítése, az emberi jogok, az alapvető 
jogok és a nemzetközi jog tiszteletben 
tartásának, társadalmi kohéziónak, a 
nemek közötti egyenlőségnek, a civil 
társadalomnak és a biztonságnak az 
erősítése, valamint a migráció 
szabályozásának, ezen belül pedig a 
határigazgatásnak a javítása;
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Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Az I. mellékletben felsorolt
kedvezményezettek szabályainak, 
szabványainak, szakpolitikáinak és 
gyakorlatának az Unió szintjéhez való 
igazítása, a megbékélés és a jó szomszédi 
viszonyok, valamint az emberek közötti 
kapcsolatok és kommunikáció 
megerősítése;

c) A kedvezményezettek szabályainak, 
szabványainak, szakpolitikáinak és 
gyakorlatának az Unió szintjéhez való 
igazítása, a konfliktusmegelőzés, a 
megbékélés, a béketeremtés, a 
bizalomépítés, a közvetítés és a jó 
szomszédi viszonyok, valamint az emberek 
közötti kapcsolatok és kommunikáció 
megerősítése;

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A gazdasági és társadalmi fejlődés 
megerősítése a megnövekedett hálózati 
összekapcsoltság és regionális fejlesztési, 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési, 
valamint szociális és foglalkoztatási 
politikák révén, a környezetvédelem 
megerősítése, az éghajlatváltozás 
hatásaival szembeni reziliencia növelése, a 
karbonszegény gazdaságra való áttérés 
felgyorsítása, valamint a digitális gazdaság 
és társadalom fejlesztése;

d) A gazdasági és társadalmi fejlődés 
és kohézió megerősítése a megnövekedett 
hálózati összekapcsoltság és regionális 
fejlesztési, mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési, valamint szociális és 
foglalkoztatási politikák révén, a 
környezetvédelem megerősítése, az 
éghajlatváltozás hatásaival szembeni 
reziliencia növelése, a karbonszegény 
gazdaságra való áttérés felgyorsítása, 
valamint a digitális gazdaság és társadalom 
fejlesztése;

Or. en
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az IPA III 2021 és 2027 közötti 
időszakban történő végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg folyó áron 
14 500 000 000 EUR.

(1) Az IPA III 2021 és 2027 közötti 
időszakban történő végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg folyó áron [...] EUR.

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az [ERFA]32 hozzájárul az I. 
mellékletben felsorolt kedvezményezettek 
és a tagállamok közötti, határokon átnyúló 
együttműködési programokhoz vagy 
intézkedésekhez. Ezeket a programokat és 
intézkedéseket a Bizottság a 16. cikkel 
összhangban fogadja el. Az IPA–határokon 
átnyúló együttműködésből származó 
hozzájárulás összegének meghatározására
az [ETE-rendelet] 10. cikkének (3) 
bekezdése alapján kerül sor. Az IPA 
határokon átnyúló együttműködési 
programjainak irányítására az [ETE-
rendelettel] összhangban kerül sor.

(5) Az [ERFA]32 hozzájárul a 
kedvezményezettek és egy vagy több 
tagállam közötti, határokon átnyúló 
együttműködési programokhoz vagy 
intézkedésekhez. Ezeket a programokat és 
intézkedéseket a Bizottság a 16. cikkel 
összhangban fogadja el. Az IPA–határokon 
átnyúló együttműködésből származó 
hozzájárulás összegének meghatározására
az [ETE-rendelet] 10. cikkének (3) 
bekezdése alapján kerül sor, és az IPA III 
hozzájárulás legfelső határa 85%. Az IPA 
határokon átnyúló együttműködési 
programjainak irányítására az [ETE-
rendelettel] összhangban kerül sor.

________________________ _____________________

32 COM(2018) 372 final – Javaslat – az 
Európai Parlament és a Tanács rendelete az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a 
Kohéziós Alapról.

32 COM(2018)0372 – Javaslat – az Európai 
Parlament és a Tanács rendelete az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapról és a 
Kohéziós Alapról.
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Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet végrehajtására 
vonatkozó átfogó szakpolitikai keretet az 
Európai Tanács és a Tanács által 
meghatázotott bővítéspolitikai keret, az I. 
mellékletben felsorolt
kedvezményezettekkel jogilag kötelező 
erejű kapcsolatot létrehozó 
megállapodások, valamint az Európai 
Parlament vonatkozó állásfoglalásai, a 
Bizottság közleményei, illetve a Bizottság 
és az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjének közös közleményei adják. 
A Bizottság gondoskodik a támogatás és a 
bővítéspolitikai keret közötti 
koherenciáról.

(1) Az e rendelet végrehajtására 
vonatkozó átfogó szakpolitikai keretet az 
Európai Tanács és a Tanács által 
meghatározott bővítéspolitikai keret, a
kedvezményezettekkel jogilag kötelező 
erejű kapcsolatot létrehozó 
megállapodások, valamint az Európai 
Parlament vonatkozó állásfoglalásai, a 
Bizottság közleményei, illetve a Bizottság 
és az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjének közös közleményei adják. 
A Bizottság gondoskodik a támogatás és a 
bővítéspolitikai keret közötti átfogó
koherenciáról. A főképviselő/alelnök 
biztosítja az Unió külső tevékenységének 
átfogó politikai koordinációját, 
egységességét, következetességét és 
eredményességét, többek között e rendelet 
révén. Az e rendelet szerinti programozás 
koordinálását ezért az Európai Külügyi 
Szolgálat (EKSZ) végzi, és a 3. cikk 
meghatározott szakpolitikai célkitűzések 
alapján hozzájárul e rendelet irányítási 
ciklusához.

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(2) Az e rendelet szerinti programok és 
tevékenységek érvényesítik az 
éghajlatváltozás, a környezetvédelem és a 
nemek közötti egyenlőség szempontjait, és 
adott esetben kezelik a fenntartható 
fejlesztési célok33 közötti összefüggéseket, 
hogy előmozdítsák azokat az integrált 
tevékenységeket, amelyek járulékos előnyt 
teremthetnek és koherens módon többféle 
célkitűzést teljesíthetnek.

(2) Az e rendelet szerinti programok és 
tevékenységek érvényesítik az 
éghajlatváltozás, a környezetvédelem, a 
migráció, a biztonság, a társadalmi és 
regionális kohézió és a nemek közötti 
egyenlőség szempontjait, és adott esetben 
kezelik a fenntartható fejlesztési célok33

közötti összefüggéseket, hogy 
előmozdítsák azokat az integrált 
tevékenységeket, amelyek járulékos előnyt 
teremthetnek és koherens módon többféle 
célkitűzést teljesíthetnek. Ezek arra 
törekednek, hogy a rendelet átfogó 
pénzügyi keretösszegének 16%-a éghajlat-
politikai célkitűzésekre irányuljon.

__________________ ____________________

33

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

33

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság a programozási 
időszak kezdete előtt kellő időben 
benyújtja a Parlamentnek a vonatkozó 
programozási dokumentumokat. Ezek a 
dokumentumok tartalmazzák a tematikus 
keretenként, illetve adott esetben, 
országonként/régiónként előirányzott 
indikatív támogatásokat, kiterjednek a 
várható eredményekre és a kiválasztott 
támogatási módozatokat.

Or. en



PE627.819v01-00 22/45 PR\1162924HU.docx

HU

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A Bizottságnak, az 
főképviselőnek/alelnöknek és különösen a 
kedvezményezetteknél lévő uniós 
küldöttségeknek a segélyezési ciklus 
minden szakaszában be kell vonniuk az 
érintett civil társadalmi szervezeteket, 
beleértve a programok bevezetését, a 
fejlesztést és a megvalósítást, és 
biztosítaniuk kell, hogy megtegyék a 
megfelelő lépéseket az érintett szervezetek 
képességeinek hangsúlyozására annak 
érdekében, hogy a lehető legteljesebb 
mértékben hozzá tudjanak járulni a 
folyamathoz.

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
III fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

VÉGREHAJTÁS PROGRAMOZÁSI KERET ÉS
VÉGREHAJTÁS

Or. en

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az IPA III keretében történő 
támogatás a 3. cikkben említett egyedi
célkitűzések elérését szolgáló IPA 
programozási keretén fog alapulni. Az 
IPA programozási keretét a Bizottság 
hozza létre az Unió többéves pénzügyi 
keretének időtartamára.

(1) Ezt a rendeletet ki kell egészíteni 
egy egy IPA programozási kerettel, amely 
további rendelkezéseket állapít meg a 3. 
cikkben említett konkrét célkitűzések 
megvalósításának módjáról. Az IPA 
programozási keretét a Bizottság hozza 
létre az Unió többéves pénzügyi keretének 
időtartamára e cikk (3) bekezdésére 
figyelemmel.

Or. en

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az éves előirányzatokat az Európai 
Parlament és a Tanács engedélyezi a 
2021–2027 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keret határain belül.

Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az IPA programozási keretének kellően 
figyelembe vennie a vonatkozó nemzeti 
stratégiákat és ágazati szakpolitikákat.

Az IPA programozási keretének kellően 
figyelembe vennie a vonatkozó európai 
parlamenti állásfoglalásokat és nemzeti 
stratégiákat és ágazati szakpolitikákat.

Or. en
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Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (4) bekezdés sérelme nélkül az 
IPA programozási keretét végrehajtási jogi 
aktus útján a Bizottság fogadja el. Ezt a 
végrehajtási jogi aktust a 16. cikkben 
említett vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

(3) A (4) bekezdés sérelme nélkül az 
IPA programozási keretét – ideértve a 
méltányos részesedés megvalósítására 
irányuló rendelkezéseket – a 14. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus útján a Bizottság fogadja el. Az 
IPA programozási keret 2025. június 30-
én lejár. A Bizottság 2025. június 30-ig új 
IPA programozási keretet fogad el, amely 
az [NDICI-rendelet] 32. cikkében említett 
félidős értékelésen alapul, és figyelembe 
veszi az Európai Parlament vonatkozó 
állásfoglalásait. Az IPA programozási 
keret szükség esetén a végrehajtás 
hatékonysága tekintetében is 
felülvizsgálható, különösen akkor, ha a 6. 
cikk említett szakpolitikai keret jelentősen 
megváltozik, az Európai Parlament 
vonatkozó állásfoglalásainak figyelembe 
vételével.

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az IPA programozási keretének az 
abban meghatározott célok elérése terén 
tett előrehaladás értékelését lehetővé tevő
mutatókat kell tartalmaznia.

(5) Az IPA programozási keretének az 
abban meghatározott célok elérése terén 
tett előrehaladás értékelését lehetővé tevő, 
e rendelet IV. mellékletében megállapított 
egyértelmű és ellenőrizhető 
teljesítménymutatókat kell figyelembe 
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vennie. Az e rendeletben alkalmazott 
teljesítményalapú megközelítésről az 
Európai Parlamentben és a Tanácsban 
rendszeres véleménycserét kell tartani.

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk

Az uniós támogatás felfüggesztése

(1) Amennyiben egy kedvezményezett 
nem tartja tiszteletben a demokrácia elvét, 
a jogállamiságot, az emberi jogokat és az 
alapvető szabadságokat, vagy megszegi az 
Unióval kötött vonatkozó 
megállapodásokban vállalt 
kötelezettségeket, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 14. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktust fogadjon el az e rendelet I. 
mellékletének az uniós támogatás 
felfüggesztése vagy részleges 
felfüggesztése céljából történő módosítása 
céljából. A részleges felfüggesztés esetén 
fel kell tüntetni azokat a programokat, 
amelyekre a felfüggesztés vonatkozik.

(2) Amennyiben a Bizottság úgy 
találja, hogy a támogatás felfüggesztését 
indokoló okok már nem állnak fenn, a 14. 
cikkel összhangban felhatalmazást kell 
kapnia arra, hogy az uniós támogatás 
visszaállítása érdekében az I. melléklet 
módosítására vonatkozó, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

Or. en
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Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság – meghatározott 
szakpolitikai területeken vagy 
programokban – a kedvezményezett 
országgal való közvetett irányításról 
(IMBC) visszatérhet az IPA III 
kedvezményezettől eltérő megbízott 
szervezetek általi közvetett irányításra, 
vagy közvetlen irányításra abban az 
esetben, ha a kedvezményezett elmulasztja 
betartani a demokrácia elveit, a
jogállamiságot és tiszteletben tartani az 
emberi jogokat és az alapvető 
szabadságokat, vagy megsérti az Unióval 
kötött vonatkozó megállapodásokban 
vállalt kötelezettségeket.

Or. en

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság az e cikk szerinti 
intézkedések tervezésével és 
végrehajtásával kapcsolatos kérdésekben 
– ideértve a tervezett lényeges 
változtatásokat vagy a források elosztását 
– az Európai Parlamentet teljes körűen 
bevonja.

Or. en
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Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az általános vagy ágazati 
költségvetési támogatás kifizetésének 
feltételéül kell szabni, hogy megfelelő 
előrelépés történjen az adott 
kedvezményezettel együtt elfogadott 
célkitűzések megvalósítása terén.

A Bizottság a költségvetés-támogatás 
feltételrendszerére vonatkozó, az [NDICI-
rendelet] 23. cikkének (4) bekezdésében 
meghatározott kritériumokat alkalmazza. 
Az irányítási és ellenőrzési rendszerekben 
észlelt rendszerszintű szabálytalanságok 
vagy a kedvezményezettel megállapított 
célkitűzések teljesítése terén tett nem 
kielégítő előrehaladás esetén a Bizottság 
lépéseket tesz költségvetési támogatás 
formájában nyújtott uniós finanszírozás 
csökkentésére vagy felfüggesztésére.

A 8. cikk (2b) bekezdésében említett 
felfüggesztést követően a támogatás újbóli 
bevezetését a nemzeti ellenőrző hatóságok 
számára nyújtott célzott támogatásnak 
kell kísérnie.

Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
VI fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

NYOMON KÖVETÉS ÉS ÉRTÉKELÉS NYOMON KÖVETÉS, 
JELENTÉSTÉTEL, ÉRTÉKELÉS ÉS 
TÁJÉKOZTATÁS
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Or. en

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A IV. mellékletben említett 
mutatókon kívül a bővítési jelentéseket is 
figyelembe kell venni az IPA III támogatás 
eredménykeretében.

(4) A IV. mellékletben említett 
mutatókon kívül a bővítési jelentéseket, a 
Bizottság gazdasági reformprogramokra 
vonatkozó értékeléseit és az Európai 
Parlament vonatkozó állásfoglalásait is 
figyelembe kell venni az IPA III támogatás 
eredménykeretében.

Or. en

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság az [NDICI-rendelet] 
32. cikkében említett időközi és végleges 
értékelő jelentéseket nyújt be és terjeszt 
elő az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. A jelentéseket közzé kell 
tenni.

Or. en

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A költségvetési rendelet Unió 
pénzügyi érdekeinek védelméről szóló 129. 
cikkén kívül, közvetett irányítás esetén az 
I. mellékletben felsorolt
kedvezményezettek haladéktalanul jelentik 
a Bizottságnak a közigazgatási vagy jogi 
szempontból első ténymegállapítás tárgyát 
képező feltételezett csalást és egyéb 
szabálytalanságokat is, és tájékoztatják 
utóbbit a közigazgatási és jogi eljárások 
alakulásáról. A jelentéstételnek 
elektronikus úton kell történnie, a 
Bizottság által kidolgozott 
szabálytalanságkezelő rendszer 
alkalmazásával.

(5) A költségvetési rendelet Unió 
pénzügyi érdekeinek védelméről szóló 129. 
cikkén kívül, közvetett irányítás esetén a
kedvezményezettek haladéktalanul jelentik 
a Bizottságnak a közigazgatási vagy jogi 
szempontból első ténymegállapítás tárgyát 
képező feltételezett csalást és egyéb 
szabálytalanságokat is, és tájékoztatják 
utóbbit a közigazgatási és jogi eljárások 
alakulásáról. A jelentéstételnek 
elektronikus úton kell történnie, a 
Bizottság által kidolgozott 
szabálytalanságkezelő rendszer
alkalmazásával. A Bizottság támogatja a 
parlamenti kontroll- és ellenőrzési 
kapacitások, valamint az átláthatóság és 
az információkhoz való fokozott nyilvános 
hozzáférés kialakítását a 
kedvezményezetteknél. A Bizottság, a 
főképviselő/alelnök és különösen a 
kedvezményezettek uniós küldöttségei 
biztosítják, hogy a közvetett irányítás alá 
tartozó összes támogatás elosztását 
átlátható, politikamentes és részrehajlás 
nélküli módon hajtják végre, többek 
között a méltányos elosztás révén, így 
tükrözve a régiók és a helyi 
önkormányzatok szükségleteit.

Or. en

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap a 
13. cikkben említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap a 7. 
cikk (3) bekezdésében, a 7a. (új), a 13. és 
a 15. cikkben említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.
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Or. en

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 16. cikkben említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
az e rendelet végrehajtásának egységes 
feltételeit meghatározó specifikus 
szabályokat kell elfogadni, különös 
tekintettel a csatlakozás előkészítése 
céljából létrehozandó struktúrákra és a 
vidékfejlesztési támogatásra.

(1) A 16. cikkben említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
specifikus szabályokat kell elfogadni
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén.

Or. en

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az Európai Parlament az IPA-
bizottság minden ülésére megfigyelőt jelöl 
ki.

Or. en

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az [NDICI-rendelet] 36. és 37. (1) Az e rendelet szerinti pénzügyi 
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cikkét kell alkalmazni. segítségnyújtás során a Bizottság, a 
főképviselő/alelnök, és különösen a 
kedvezményezettek uniós küldöttségei 
minden szükséges intézkedést megtesznek 
az uniós pénzügyi támogatás 
láthatóságának biztosítása érdekében, 
beleértve a kedvezményezettek e 
követelményeknek való megfelelésének 
nyomon követését. Az IPA-ból 
finanszírozott fellépésekre az Európai 
Unió külső tevékenységére vonatkozó 
kommunikációs és láthatósági 
kézikönyvben meghatározott 
követelményeket kell alkalmazni. A 
Bizottság az uniós finanszírozású 
projektek esetében minden egyes 
kedvezményezett számára a láthatósági és 
kommunikációs intézkedésekre vonatkozó 
iránymutatásokat fogad el.

Or. en

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság az uniós értékek 
megismertetése és az uniós támogatás 
hozzáadott értékének kiemelése érdekében
a stratégiai tájékoztatást és a társadalmi 
diplomáciát megerősítő intézkedéseket 
hoz.

Or. en

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az uniós finanszírozás 
kedvezményezettjei elismerik az uniós 
finanszírozás eredetét, és gondoskodnak 
annak megfelelő láthatóságáról a 
következők révén:

a) az Uniótól kapott támogatást 
kiemelő nyilatkozat feltüntetése jól látható 
módon a források felhasználásával 
kapcsolatos dokumentumokon és 
tájékoztató anyagokon, adott esetben a 
hivatalos weboldalon, amennyiben ilyen 
létezik;

b) az intézkedések és azok 
eredményeinek népszerűsítése 
következetes, hatékony és arányos célzott 
információk eljuttatásával többféle 
közönségnek, többek között a médiának és 
a nyilvánosságnak.

A Bizottság e rendelettel, valamint a 
rendeletben meghatározott fellépésekkel 
és eredményeikkel kapcsolatos 
tájékoztatási és kommunikációs 
fellépéseket hajt végre. A rendelethez 
allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül az 
Unió politikai prioritásaira vonatkozó 
intézményi kommunikáció költségeinek 
fedezésére is kell fordítani, amennyiben 
azok a kihívások közvetlenül 
kapcsolódnak a 3. cikkben, valamint a II. 
és III. mellékletben  említett 
célkitűzésekhez.

Or. en

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a rendeletet 2021. január 1-jétől kell Ezt a rendeletet 2021. január 1-jétől 2027. 
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alkalmazni. december 31-ig kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A jogállamiság biztosításához 
szükséges intézmények létrehozása és 
helyes működésüknek a korai szakasztól 
való támogatása. Az ezen a területen 
történő beavatkozásnak a következőkre 
kell irányulnia: független, elszámoltatható 
és hatékony igazságszolgáltatási 
rendszerek kialakítása, beleértve az 
átlátható, érdemelvű munkaerő-felvételt és 
az igazságügyi együttműködés 
előmozdítását, értékelési és előléptetési 
rendszereket, valamint a jogsértések esetén 
alkalmazandó hatékony fegyelmi 
eljárásokat; szilárd rendszerek 
létrehozásának biztosítása a határőrizet, a 
migrációs áramlások kezelése és a 
rászorulók számára történő menedék 
nyújtása érdekében; hatékony eszközök 
kifejlesztése a szervezett bűnözés, az 
emberkereskedelem, a migránscsempészés, 
a pénzmosás/a terrorizmus finanszírozása 
és a korrupció megelőzése, valamint az 
ellenük való küzdelem céljából; az emberi 
jogok és a kisebbségekhez tartozók –
köztük a romák, valamint a leszbikus, 
meleg, biszexuális, transznemű és 
interszexuális személyek – jogainak, az 
alapvető szabadságoknak, és ennek 
keretében a média szabadságának az 
előmozdítása és védelme, valamint 
adatvédelem.

a) A jogállamiság biztosításához 
szükséges intézmények létrehozása és 
helyes működésüknek a korai szakasztól 
való támogatása. Az ezen a területen 
történő beavatkozásnak a következőkre 
kell irányulnia: független, elszámoltatható 
és hatékony igazságszolgáltatási 
rendszerek kialakítása, beleértve az 
átlátható, érdemelvű munkaerő-felvételt és 
az igazságügyi együttműködés 
előmozdítását, értékelési és előléptetési 
rendszereket, valamint a jogsértések esetén 
alkalmazandó hatékony fegyelmi 
eljárásokat; megfelelő rendszerek 
létrehozásának biztosítása a határőrizet, a 
migrációs áramlások kezelése és a 
rászorulók számára történő menedék 
nyújtása érdekében; hatékony eszközök 
kifejlesztése a szervezett bűnözés, az 
emberkereskedelem, a migránscsempészés, 
a pénzmosás/a terrorizmus finanszírozása 
és a korrupció megelőzése, valamint az 
ellenük való küzdelem céljából; az emberi 
jogok, a nemek közötti egyenlőség és a 
kisebbségekhez tartozók – köztük a romák, 
valamint a leszbikus, meleg, biszexuális, 
transznemű és interszexuális személyek –
jogainak, az alapvető szabadságoknak, és 
ennek keretében a média szabadságának az 
előmozdítása és védelme, valamint 
adatvédelem.

Or. en
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Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A gazdasági kormányzás 
megerősítése: A beavatkozásnak a 
gazdasági reformprogramban való 
részvétel támogatására, valamint a 
nemzetközi pénzügyi intézményekkel a 
gazdaságpolitikai alapjai terén való 
szisztematikus együttműködés 
támogatására kell irányulnia. A 
makrogazdasági stabilitás erősítését 
szolgáló képesség javítása és a 
működőképes – az Unión belüli verseny, 
illetve piaci erők által támasztott nyomás 
elviselésére képes – piacgazdaság irányába 
mutató fejlődés támogatása.

c) A gazdasági kormányzás 
megerősítése: A beavatkozásnak a 
gazdasági reformprogramban való 
részvétel támogatására, valamint a 
nemzetközi pénzügyi intézményekkel a 
gazdaságpolitikai alapjai terén való 
szisztematikus együttműködés 
támogatására kell irányulnia. A 
makrogazdasági stabilitás, a társadalmi 
kohézió erősítését szolgáló képesség 
javítása és a működőképes – az Unión 
belüli verseny, illetve piaci erők által 
támasztott nyomás elviselésére képes –
piacgazdaság irányába mutató fejlődés 
támogatása.

Or. en

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) Az Unió és partnerei kapacitásának 
megerősítése a konfliktusok megelőzése, a 
békeépítés, valamint a válságok előtti és 
utáni állapotok kezelése érdekében, többek 
között a korai előrejelzés és a 
konfliktusérzékeny kockázatelemzés révén; 
az emberek közötti hálózatépítés, a 
megbékélés, a béke- és bizalomépítéssel 
kapcsolatos intézkedések előmozdítása, a 
biztonságot és a fejlesztést szolgáló 
kapacitásépítési intézkedések támogatása.

d) Az Unió és partnerei kapacitásának 
megerősítése a konfliktusok megelőzése, a 
békeépítés, valamint a válságok előtti és 
utáni állapotok kezelése érdekében, többek 
között a korai előrejelzés és a 
konfliktusérzékeny kockázatelemzés révén; 
az emberek közötti hálózatépítés, a 
megbékélés, a béke- és bizalomépítéssel 
kapcsolatos intézkedések előmozdítása, 
többek között a volt Jugoszláviában 
elkövetett háborús bűncselekményeket és 
az emberi jogok megsértésének más súlyos 
eseteit vizsgáló regionális tényfeltáró 
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bizottság (RECOM) felállítása, valamint a 
biztonságot és a fejlesztést szolgáló 
kapacitásépítési intézkedések támogatása.

Or. en

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) Az I. mellékletben felsorolt
kedvezményezetteknél a társadalmi 
szervezetek és a szociális partnerek 
szervezetei, köztük a szakmai szövetségek 
kapacitásainak erősítése, valamint az uniós 
székhelyű szervezetek és az I. 
mellékletben felsorolt kedvezményezettek 
szervezetei közötti hálózatépítés 
ösztönzése minden szinten, lehetővé téve 
számukra, hogy hatékony párbeszédet 
folytassanak az állami és 
magánszereplőkkel.

e) A kedvezményezetteknél a 
társadalmi szervezetek és a szociális 
partnerek szervezetei, köztük a szakmai 
szövetségek kapacitásainak erősítése, 
valamint az uniós székhelyű szervezetek és 
a kedvezményezettek szervezetei közötti 
hálózatépítés ösztönzése minden szinten, 
lehetővé téve számukra, hogy hatékony 
párbeszédet folytassanak az állami és 
magánszereplőkkel. A támogatásnak 
törekednie kell arra, hogy a lehető 
legszélesebb körben hozzáférhető legyen a 
kedvezményezetteknél működő különféle 
szervezetek számára.

Or. en

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) A partnerországok szabályainak az 
EU szabályaihoz és előírásaihoz, 
szakpolitikáihoz és gyakorlatához, ezen 
belül az állami támogatási szabályokhoz
való igazodásának előmozdítása.

f) A partnerországok szabályainak az 
EU szabályaihoz és előírásaihoz, 
szakpolitikáihoz és gyakorlatához, ezen 
belül a közbeszerzési és az állami 
támogatási szabályokhoz való 
igazodásának előmozdítása.
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Or. en

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) A minőségi foglalkoztatás és a 
munkaerőpiacra való belépés ösztönzése 
Az ezen a területen történő beavatkozásnak 
a következőkre kell irányulnia: a magas 
munkanélküliség és az inaktivitás kezelése 
a fiatalok (különösen a foglalkoztatásban, 
oktatásban vagy képzésben részt nem vevő 
fiatalok), a nők, a tartósan munkanélküli 
személyek és valamennyi alulreprezentált 
csoport fenntartható munkaerőpiaci 
integrációjának támogatása révén. Az 
intézkedéseknek ösztönözniük kell a 
minőségi munkahelyteremtést és 
támogatniuk kell a munkaügyi szabályok 
és előírások hatékony végrehajtását a 
terület egészén. A beavatkozás egyéb 
kulcsterületei a következők: a nemek 
közötti egyenlőség, a foglalkoztathatóság 
és termelékenység előmozdítása, a 
munkavállalóknak és a vállalkozásoknak a 
változásokhoz való alkalmazkodásának, a 
fenntartható szociális párbeszéd 
kialakításának, valamint a munkaerőpiaci 
intézmények, mint például az állami 
foglalkoztatási szolgálatok és a munkaügyi 
felügyelőségek korszerűsítésének és 
megerősítésének támogatása.

h) A minőségi foglalkoztatás és a 
munkaerőpiacra való belépés ösztönzése 
Az ezen a területen történő beavatkozásnak 
a következőkre kell irányulnia: a magas 
munkanélküliség és az inaktivitás kezelése 
a fiatalok (különösen a foglalkoztatásban, 
oktatásban vagy képzésben részt nem vevő 
fiatalok), a nők, a tartósan munkanélküli 
személyek és valamennyi alulreprezentált 
csoport fenntartható munkaerőpiaci 
integrációjának támogatása révén. Az 
intézkedéseknek ösztönözniük kell a 
minőségi munkahelyteremtést és 
támogatniuk kell a munkaügyi szabályok 
és a nemzetközileg elfogadott előírások 
hatékony végrehajtását a terület egészén, 
többek között a szociális jogok európai 
pillérében meghatározott kulcsfontosságú 
elvek és jogok betartásának ösztönzése 
révén. A beavatkozás egyéb kulcsterületei 
a következők: a nemek közötti egyenlőség, 
a foglalkoztathatóság és termelékenység 
előmozdítása, a munkavállalóknak és a 
vállalkozásoknak a változásokhoz való 
alkalmazkodásának, a fenntartható 
szociális párbeszéd kialakításának, 
valamint a munkaerőpiaci intézmények, 
mint például az állami foglalkoztatási 
szolgálatok és a munkaügyi felügyelőségek 
korszerűsítésének és megerősítésének 
támogatása.

Or. en
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Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) Az intelligens, fenntartható, 
inkluzív, biztonságos közlekedés 
előmozdítása, valamint a fő hálózati 
infrastruktúrákon a szűk keresztmetszetek 
felszámolása a jelentős európai 
többletértéket képviselő projektekbe való 
beruházás révén. A beruházásokat 
fontossági sorrendbe kell állítani a TEN-T 
hálózat Európai Unióval való 
összeköttetésének jelentősége, a 
fenntartható mobilitáshoz, a 
kibocsátáscsökkentéshez, a környezeti 
hatásokhoz és a biztonságos mobilitáshoz 
való hozzájárulásuk szerint, a Közlekedési 
Közösségről szóló szerződés által 
ösztönzött reformokkal kölcsönhatásban.

j) Az intelligens, fenntartható, 
inkluzív, biztonságos közlekedés 
előmozdítása, valamint a fő hálózati 
infrastruktúrákon a szűk keresztmetszetek 
felszámolása a jelentős európai 
többletértéket képviselő projektekbe való 
beruházás révén. A beruházásokat 
fontossági sorrendbe kell állítani a TEN-T 
hálózat Európai Unióval való 
összeköttetésének jelentősége, a 
munkahelyteremtés, a fenntartható 
mobilitáshoz, a kibocsátáscsökkentéshez, a 
környezeti hatásokhoz és a biztonságos 
mobilitáshoz való hozzájárulásuk szerint, a 
Közlekedési Közösségről szóló szerződés 
által ösztönzött reformokkal 
kölcsönhatásban.

Or. en

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

p) Az agrár-élelmiszeripari és 
halászati ágazat azon képességének 
javítása, hogy meg tudjon birkózni a 
verseny előidézte nyomással és a piaci 
erőkkel, továbbá, hogy fokozatosan 
hozzáigazodjon az uniós szabályokhoz és 
előírásokhoz, ugyanakkor a vidéki és 
tengerparti területek kiegyensúlyozott 
területi fejlődése keretében gazdasági, 
társadalmi és környezetvédelmi célokat is 
kövessen.

p) Az agrár-élelmiszeripari és 
halászati ágazat azon képességének 
javítása, hogy meg tudjon birkózni a 
verseny előidézte nyomással és a piaci 
erőkkel, továbbá, hogy fokozatosan 
hozzáigazodjon az uniós szabályokhoz és 
előírásokhoz az uniós piacra irányuló 
exportkapacitás bővítése érdekében, 
ugyanakkor a vidéki és tengerparti 
területek kiegyensúlyozott területi 
fejlődése keretében gazdasági, társadalmi 
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és környezetvédelmi célokat is kövessen.

Or. en

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a helyi és regionális kormányzás 
előmozdítása, valamint a helyi és 
regionális hatóságok tervezési és 
adminisztratív kapacitásának erősítése;

g) a helyi és regionális kormányzás 
előmozdítása, beleértve a hatóságok 
közötti, határokon átnyúló 
együttműködést a megbékélés és a 
békeépítés ösztönzése érdekében, valamint 
a helyi és regionális hatóságok tervezési és 
adminisztratív kapacitásának erősítése;

Or. en

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a hatóságok közötti, határokon 
átnyúló együttműködés előmozdítása a 
megbékélés és a békeépítés ösztönzése 
érdekében, beleértve a volt 
Jugoszláviában elkövetett háborús 
bűncselekményeket és az emberi jogok 
megsértésének más súlyos eseteit vizsgáló 
regionális tényfeltáró bizottság (RECOM) 
felállítását.

Or. en
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Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fő teljesítménymutatók alábbi listáját 
kell használni az Unió egyedi 
célkitűzéseinek eléréséhez való uniós 
hozzájárulás méréséhez:

A fő teljesítménymutatók alábbi listáját, 
valamint azok éves alakulását kell 
használni az Unió egyedi célkitűzéseinek 
eléréséhez való uniós hozzájárulás 
méréséhez:

Or. en

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A KKBP-vonatkozású döntésekhez 
és intézkedésekhez való igazodás mértéke 
és éves alakulása, az EKSZ tájékoztatása 
szerint.

Or. en

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A szociális biztonsági közkiadások 
(a GDP százalékában) (forrás: ILO) vagy
foglalkoztatási ráta (forrás: nemzeti 
statisztikák)

5. A szociális biztonsági közkiadások 
(a GDP százalékában) az ILO
tájékoztatása szerint, egészségügyi 
kiadások, jövedelmi egyenlőtlenség, 
szegénységi arány, foglalkoztatási ráta és 
munkanélküliségi ráta, a hivatalos
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nemzeti statisztikák alapján.

Or. en

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Egy kedvezményezett Gini-
együtthatójának időbeli változása.

Or. en

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. Az IPA-kedvezményezettek és az 
IPA/EU tagállamok között létrehozott, 
határokon átnyúló együttműködési 
programok száma (forrás: Európai 
Bizottság).

10. Az IPA-kedvezményezettek és az 
IPA/EU tagállamok között létrehozott és 
végrehajtott, határokon átnyúló 
együttműködési programok száma, az
Európai Bizottság tájékoztatása szerint.

Or. en

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 bekezdés – 10 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. A tevékenységekben és 
programokban az időszak során részt vevő 



PR\1162924HU.docx 41/45 PE627.819v01-00

HU

új szervezetek száma.

Or. en

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mutatók adott esetben nemek szerinti 
bontásban szerepelnek.

A mutatók adott esetben legalább életkor 
és nemek szerinti bontásban szerepelnek.

Or. en

INDOKOLÁS

2007 óta az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz az a fő pénzügyi eszköz, amely a tagjelölt 
országokban, valamint a potenciális tagjelölt országokban, azaz a hat nyugat-balkáni 
országban és Törökországban végrehajtott reformokat támogatja azzal a céllal, hogy 
felkészítse a kedvezményezetteket az uniós tagságból eredő kötelezettségek teljesítésére. Az 
IPA-finanszírozás oly módon segíti elő a csatlakozási folyamatot, hogy kapacitásokat épít és 
pozitív, visszafordíthatatlan, hosszú távú változásokat idéz elő az EU-tagságra törekvő 
országokban. Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz második generációjának (IPA II) jogi 
kerete, amelyet még 2014-ben hagytak jóvá, 2020. december 31-én hatályát veszti.

Általános megjegyzések

A Parlamentnek a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó általános pénzügyi kerettel 
kapcsolatos álláspontja, amint az az új többéves pénzügyi keretről szóló időközi jelentésben 
(2018/0166R(APP)) szerepel, meghatározza a Parlament által képviselt irányvonalat az IPA 
III-ról szóló rendelet költségvetése tárgyában. Amennyiben az Unióhoz egy vagy több ország 
csatlakozik, a többéves pénzügyi keretet és az IPA III-at felül kell vizsgálni, figyelembe véve
az ennek kapcsán szükségessé váló kiadásokat.

A társelőadók tudomásul veszik a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó IPA-költségvetés 
(folyó árakon, névértéken) 14,5 milliárd EUR-ra történő emelésére irányuló javaslatot, 
azonban meggyőződésük, hogy ha reálértéken nem sikerül elérni vagy meghaladni a 2014–
2020 közötti időszakra vonatkozó IPA II előirányzatokat, akkor az időszakban nem fog 
rendelkezésre állni elegendő forrás, ami pedig kritikus fontosságú a csatlakozási folyamathoz 
és az uniós vonatkozású reformok végrehajtásához. 

Az IPA-finanszírozás az Unió nyugat-balkáni jövőjébe való hosszú távú befektetés, és az 
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uniós források hatékony felhasználását szigorú ellenőrzés és nyomon követés révén kell 
biztosítani annak érdekében, hogy az adófizetők pénzéből valódi eredményeket és értéket 
lehessen teremteni.

Függetlenül a többi uniós külső finanszírozási eszköz többségének a Szomszédsági, 
Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (NDICI) keretében történő javasolt 
összevonására vonatkozó végleges döntéstől, fontos, hogy a bővítési politikát továbbra is egy 
külön erre a célra létrehozott eszközből finanszírozzák, biztosítva ugyanakkor a külső 
finanszírozási eszközök megfelelő összhangját és koherenciáját. A társelőadók 
hangsúlyozzák, hogy a bővítési folyamatnak a külső tevékenységen belüli sajátos jellegéből 
adódóan az IPA-nak önálló eszköznek kell maradnia, amelynek alapját a Nyugat-Balkánra 
vonatkozó stratégia és a Törökországgal fenntartott kapcsolatok képezik.

A társelőadók meg vannak győződve arról, hogy korlátozni kell, illetve nyomon kell követni 
az uniós tagállamokkal való, az európai területi együttműködés keretében történő határokon 
átnyúló együttműködés (Interreg) IPA-ból nyújtott finanszírozását, biztosítva a 
kiegyensúlyozottabb hozzájárulást. Ez lehetővé tenné, hogy ez az együttműködés ne 
helyettesítse, hanem inkább kiegészítse és elősegítse az IPA-kedvezményezettek közötti, a III. 
mellékletben meghatározott tematikus prioritásokon alapuló meglévő vagy potenciális 
együttműködést. 

Határozottabb stratégiai szemlélet

A tagjelölt országokat illetően az IPA harmadik generációját úgy kell kialakítani, hogy az 
ugródeszkául szolgáljon az országok uniós csatlakozását követően a jövőbeni kohéziós keret 
végrehajtásához, míg a potenciális tagjelölt országokban az a célja, hogy megalapozza a 
csatlakozási tárgyalásokhoz kapcsolódó reformokra való felkészülést.  Létfontosságú 
biztosítani a zökkenőmentes átmenetet az IPA II-ről az IPA III-ra, illetve az új tagállamok 
csatlakozását követően az IPA III-ról az európai strukturális és beruházási alapok 
keretrendszerére.

Az előcsatlakozási támogatásnak továbbra is elő kell segítenie a horizontális, EU-központú 
politikai, intézményi, jogi, közigazgatási és társadalmi-gazdasági reformokat a tagjelölt és 
potenciális tagjelölt országokban. Ezek alapját a koppenhágai kritériumok, a feltételesség, 
valamint az Unió szabályaihoz, normáihoz és politikáihoz való fokozatos közelítés jelenti. 

A finanszírozást úgy kell átcsoportosítani, hogy az konkrét, alapvető igényeket és régóta 
esedékes, nélkülözhetetlen reformokat támogasson minden egyes érintett országban. A jól 
kialakult, jelenlegi IPA-prioritások – azaz a jogállamiság, az alapvető jogok, a jó kormányzás 
és a társadalmi-gazdasági kohézió – még erőteljesebb hangsúlyozása, valamint az uniós 
vívmányok 35 fejezetére – a KKBP-hoz való igazodást is beleértve – való alapos felkészítés 
mellett az IPA III-nak erősítenie kell a kedvezményezettek ellenálló képességét a migráció, a 
biztonság, a nemek közötti egyenlőség, az éghajlatvédelem, valamint a kereskedelmi eljárások 
egyszerűsítése területén. 

Az IPA III-nak emellett nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a bővítési politika szociális 
dimenziójára, ösztönözve a kohéziót és a konvergenciát a szociális jogok európai pillérében 
megfogalmazott jogok és elvek mentén. A szociális piacgazdaságra, illetve az IPA 
végrehajtása során a szociális és regionális kohézióra való fokozottabb összpontosítás mellett 
az IPA félidős felülvizsgálata során figyelembe kell venni a szociális dimenzióhoz 
kapcsolódó igényeket, és azokat egyértelmű, mérhető mutatószámok, például a Gini-
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együttható segítségével értékelni kell.

Az Uniónak a demokratizálódás támogatására kell irányítania erőfeszítéseit, erősítve a 
parlamentek kapacitását, a civil társadalmat és a médiát, valamint elősegítve a valódi politikai 
párbeszéd és egyeztetés kialakítására irányuló intézkedéseket, amelyek a béke előfeltételei. E 
tekintetben nagy jelentősége van a határokon átnyúló együttműködésnek, a párbeszéd 
fokozásának, a jószomszédi kapcsolatoknak, a regionális összeköttetéseknek és a gazdasági 
integrációnak. 

Az EP jelentősebb szerepe

Míg a Parlament szerepe abban áll, hogy általános iránymutatást nyújtson és ellenőrzést 
gyakoroljon a külső finanszírozási eszközök felett ahelyett, hogy „mikroszinten irányítaná” 
azokat, a társelőadók hangsúlyozzák, hogy szükséges fenntartani az EP szerepét, illetve a 
Bizottságnak a Parlament rendszeres, időben történő és teljes körű bevonására vonatkozó 
kötelezettségét.

Az IPA II félidős értékeléséből levont tanulságok alapján a társelőadók javasolják az Európai 
Parlament nagyobb mértékű bevonását anélkül, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
eljárásának fokozottabb alkalmazása lassítaná a döntéshozatali folyamatot. 

Az előadók arról is meg vannak győződve, hogy a programozási keretbe hatályvesztésre 
vonatkozó rendelkezést kell beépíteni, biztosítva annak érdemi félidős értékelését. 

Igen fontos, hogy azokon a területeken, ahol a Parlament saját támogatási programokat valósít 
meg (például a kapacitásépítés, a közvetítés és a választási megfigyelés), a Parlament 
álláspontját teljes körűen vegyék figyelembe az általános programozás során.

A civil társadalom és a helyi hatóságok nagyobb mértékű bevonása

Különösen fontos, hogy a pénzforrások elosztását átlátható, hatékony, elszámoltatható, 
politikától és megkülönböztetéstől mentes módon kell végrehajtani, többek között a régiók és 
a helyi önkormányzatok szükségleteit tükröző méltányos elosztás révén.

A társelőadók hangsúlyozzák a helyszíni uniós küldöttségek meghatározó szerepét az uniós 
finanszírozás megfelelő felhasználásának és láthatóságának biztosításában, valamint az 
érintett társadalmi szervezetek és helyi hatóságok széles körének bevonásában a támogatási 
ciklus különböző szakaszai során.

Teljesítményalapú megközelítés

A javasolt programozási keretben a legfőbb változást az országok szerinti elosztásról a 
prioritások szerinti elosztásra való áttérés jelenti a „méltányos elosztás” elve alapján, azaz az 
IPA programozása öt „keret” mentén történik, amelyek konkrét célkitűzéseket és 
teljesítményeket határoznak meg. 

A társelőadók támogatják a nagyobb rugalmasságot az országszintű költségvetésektől a 
„keretalapú”, tematikus prioritások szerinti elosztás és a teljesítményalapú megközelítés felé 
történő elmozdulás során. Az IPA III igényeken és teljesítménykritériumokon, valamint a 
méltányos elosztás elvén alapuló programozási és teljesítménymérési keretét felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén kell működőképessé tenni és finomhangolni az IPA III 
kidolgozása, végrehajtása és értékelése során. 
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Megerősített feltételesség 

Amellett, hogy az előadók támogatják a fokozottabban teljesítményalapú megközelítést, 
javasolják az IPA-támogatás feltételes jellegének erősítését is annak lehetősége révén, hogy 
az előcsatlakozási támogatás felfüggeszthető a demokrácia elvei, a jogállamiság, az emberi 
jogok és az alapvető szabadságok megsértése, illetve az Unióval kötött vonatkozó 
megállapodásokban vállalt kötelezettségek megszegése esetén. E tekintetben példaként 
szolgálhat az EU általános vámkedvezmény-rendszerében (GSP) meghatározott nyomon 
követési, felfüggesztési és visszaállítási mechanizmus.

Az Európai Unióról szóló szerződés 2. és 49. cikkével, illetve analógia útján annak 7. 
cikkével összhangban a jövőbeni EU-tagállamok uniós támogatását fel kell függeszteni, 
amennyiben megsértik az alapvető uniós értékeket és visszalépnek a jogállamiság 
érvényesítése terén. A költségvetési rendelet (966/2012/EU, Euratom) szerinti hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásra vonatkozó szabállyal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság 
és eredményesség elveivel összhangban a Bizottságnak akkor is fel kell függesztenie a 
kifizetéseket, ha rendszerszintű hibák mutatkoznak, amelyek megkérdőjelezik az ügyletek 
jogszerűségét és szabályszerűségét. 

A társelőadók emlékeztetnek arra, hogy a feltételességet politikai és projektszinten is 
szükséges alkalmazni, illetve utólagosan nyomon követni, továbbá erősíteni kell az érzékeny 
programok és projektek módszeres nyomon követését és értékelését. Az éves előirányzatokat 
egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján rögzített, életképes ellenőrzési és értékelési 
keretre, valamint alapos  teljesítménymérésre kell alapozni, amelyből kimutatható az elért 
előrelépés vagy annak hiánya. 

Az IPA I és II végrehajtásában tapasztalt elmaradások és késedelmek tükrében az előadók 
szorgalmazzák a már lekötött előirányzatok átvitelével és újbóli lekötésével kapcsolatos 
rugalmasság megőrzését, ösztönözve ugyanakkor a Bizottságot, hogy adott esetben vegye 
fontolóra a közvetlen irányításra való visszatérést, különösen a nagymértékű korrupció és a 
szervezett bűnözés elleni küzdelem, a civil társadalom erősítése és a tömegtájékoztatás 
szabadságának növelése érdekében.

A költségvetési támogatást csökkenteni kell vagy fel kell függeszteni az irányítási és 
ellenőrzési rendszerekben észlelt rendszerszintű szabálytalanságok vagy a kedvezményezett 
országokkal megállapított célkitűzések teljesítése terén tett nem kielégítő előrehaladás esetén. 
A költségvetési támogatás fokozottabb feltételességéhez (amely a reformok, illetve a 
hatékony és eredményes gazdálkodás terén elért előrehaladáson alapul) célirányos 
támogatásnak kell társulnia, amely ösztönzi a parlamentek általi ellenőrzés, a nemzeti 
ellenőrzési kapacitások, valamint az átláthatóság és az információkhoz való nyilvános 
hozzáférés növelését.

Nagyobb láthatóság 
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Az IPA-támogatásnak az EU-tagságra törekvő országokba való csatornázása mellett a 
társelőadók célirányosabb kommunikációs erőfeszítéseket szorgalmaznak az uniós 
finanszírozás láthatóvá tétele érdekében, lehetővé téve a jobb utókövetést és az EU 
befektetéseinek megtérülését. A Bizottságnak, a helyszíni uniós küldöttségeknek és az IPA 
kedvezményezettjeinek javítaniuk kell az uniós támogatás eredményeivel kapcsolatos 
kommunikációt, ami segít tisztábban látni a támogatásnak a polgárok életére kifejtett pozitív 
hatásait.
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