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Módosítás 1
Luke Ming Flanagan

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 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.

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 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. Meg kell jegyezni azonban, 
hogy ezek a kötelességek a csatlakozással 
nem szűnnek meg, és az Európai Unióhoz 
ezúton csatlakozó országok, amelyek nem 
tartják tiszteletben a fent felvázolt 
értékeket, megrovással néznek szembe;

Or. en
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Módosítás 2
Mireille D'Ornano

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 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.

(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 kritériumokat (a 
továbbiakban: koppenhágai kritériumok), 
illetve amennyiben a csatlakozás nem 
haladja meg az Uniónak az új tag 
integrálásához szükséges kapacitását egy 
olyan alapvető feltétel, amelyet a múltban 
nem vettek megfelelően tekintetbe. 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. fr

Módosítás 3
Mireille D'Ornano
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Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A bővítési folyamat meghatározott 
kritériumokra, valamint szigorú és 
igazságos feltételrendszerre épül. Minden 
kedvezményezett értékelésére a saját 
érdemei alapján kerül sor. Az elért 
előrehaladás értékelése, valamint a 
hiányosságok azonosítása azt célozza, hogy 
ösztönzést és iránymutatást biztosítson az 
I. mellékletben felsorolt 
kedvezményezettek számára a szükséges 
messze ható reformok végrehajtásához. 
Ahhoz, hogy a bővítés kilátása reálissá 
válhasson, nagyon fontos ezután is az 
„alapvető feladatok elsődlegességének 
elve”15melletti szilárd elkötelezettség. A 
csatlakozás irányába való előrehaladás 
annak függvénye, hogy az egyes 
csatlakozni kívánók milyen mértékben 
tartják tiszteletben az uniós értékeket, és 
milyen mértékben képesek vállalni a 
politikai, az intézményi, a jogi, a 
közigazgatási és a gazdasági 
rendszereiknek az Unió szabályaihoz, 
normáihoz, szakpolitikáihoz és 
gyakorlatához való hozzáigazítása által 
megkövetelt reformokat.

(4) A bővítési folyamat elvileg
meghatározott kritériumokra, valamint 
szigorú és igazságos feltételrendszerre 
épül, bár a gyakorlatban sokkal 
zavarosabbnak bizonyult, és a 
kritériumoknak való megfelelés szintje 
alacsony. Minden kedvezményezett 
értékelésére a saját érdemei alapján kerül 
sor. Az elért előrehaladás értékelése, 
valamint a hiányosságok azonosítása azt 
célozza, hogy ösztönzést és iránymutatást 
biztosítson az I. mellékletben felsorolt 
kedvezményezettek számára a szükséges 
messze ható reformok végrehajtásához. 
Ahhoz, hogy a bővítés kilátása reálissá 
válhasson, nagyon fontos ezután is az 
„alapvető feladatok elsődlegességének 
elve”15 melletti szilárd elkötelezettség. A 
csatlakozás irányában való előrehaladás 
annak függvénye, hogy az egyes,
csatlakozni kívánó államok milyen 
mértékben tartják tiszteletben az uniós 
értékeket, és milyen mértékben képesek 
vállalni a politikai, az intézményi, a jogi, a 
közigazgatási és a gazdasági 
rendszereiknek az Unió szabályaihoz, 
normáihoz, szakpolitikáihoz és 
gyakorlatához való hozzáigazítása által 
megkövetelt reformokat.

_________________ _________________

15 Az „alapvető feladatok 
elsődlegességének elve” megközelítés a 
jogállamiság elvét és az alapvető jogokat 
kapcsolja össze a csatlakozási folyamat két 
másik kulcsfontosságú területével: 
gazdasági kormányzás – megerősített 
hangsúly a gazdasági fejlődésen és a 
versenyképesség javításán – és a 
demokratikus intézmények megerősítése és 
a közigazgatás reformja.  Ezek közül mind 
a három alapvető feladat kulcsfontosságú 
jelentőséggel bír a tagjelölt országokban és 
a potenciális tagjelölteknél zajló 
reformfolyamatok szempontjából, valamint 
a polgárok legfőbb aggályaira keres 

15 Az „alapvető feladatok 
elsődlegességének elve” megközelítés a 
jogállamiság elvét és az alapvető jogokat 
kapcsolja össze a csatlakozási folyamat két 
másik kulcsfontosságú területével: 
gazdasági kormányzás – megerősített 
hangsúly a gazdasági fejlődésen és a 
versenyképesség javításán – és a 
demokratikus intézmények megerősítése és 
a közigazgatás reformja. Ezek közül mind 
a három alapvető feladat kulcsfontosságú 
jelentőséggel bír a tagjelölt országokban és 
a potenciális tagjelölteknél zajló 
reformfolyamatok szempontjából, valamint 
a polgárok legfőbb aggályaira keres 
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megoldást. megoldást.

Or. fr

Módosítás 4
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Unió bővítési politikája 
befektetés Európa békéjébe, biztonságába 
és stabilitásába. Fokozott gazdasági és 
kereskedelmi lehetőséget teremt az Unió és 
a csatlakozni kívánó országok kölcsönös 
előnyére. Az uniós tagság távlata erőteljes 
átalakító hatással bír, megszilárdítja a 
pozitív demokratikus, politikai, gazdasági 
és társadalmi változásokat.

5. Az Unió bővítési politikája 
befektetés Európa békéjébe, biztonságába 
és stabilitásába. Fokozott gazdasági és 
kereskedelmi lehetőséget teremt az Unió és 
a csatlakozni kívánó országok kölcsönös 
előnyére. Az uniós tagság távlata erőteljes 
átalakító hatással bír, megszilárdítja a 
pozitív demokratikus, politikai, gazdasági 
és társadalmi változásokat. A bővítési 
politikát azonban magát is folyamatos 
értékelés tárgyává kell tenni annak 
biztosítása érdekében, hogy az Unió ne 
nőjön túl nagyra és túl gyorsan addig a 
pontig, hogy szinte kezelhetetlenné válik, 
hanem korlátozott, fenntartható módon 
növekedjen;

Or. en

Módosítás 5
Mireille D'Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Unió bővítési politikája 
befektetés Európa békéjébe, biztonságába 
és stabilitásába. Fokozott gazdasági és 
kereskedelmi lehetőséget teremt az Unió és 
a csatlakozni kívánó országok kölcsönös 
előnyére. Az uniós tagság távlata erőteljes 
átalakító hatással bír, megszilárdítja a 
pozitív demokratikus, politikai, gazdasági 

(5) Az Unió bővítési politikája 
befektetés Európa békéjébe, biztonságába 
és stabilitásába. Fokozott gazdasági és 
kereskedelmi lehetőséget teremt az Unió és 
a csatlakozni kívánó országok kölcsönös 
előnyére. Az uniós tagság távlatától az 
Unió azt reméli, hogy erőteljes átalakító 
hatással bír, megszilárdítja a pozitív 
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és társadalmi változásokat. demokratikus, politikai, gazdasági és 
társadalmi változásokat, noha a tények 
ellentmondanak ennek az elméletnek, 
ahogy a török példa is mutatja.

Or. fr

Módosítás 6
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Unió bővítési politikája 
befektetés Európa békéjébe, biztonságába 
és stabilitásába. Fokozott gazdasági és 
kereskedelmi lehetőséget teremt az Unió és 
a csatlakozni kívánó országok kölcsönös 
előnyére. Az uniós tagság távlata erőteljes 
átalakító hatással bír, megszilárdítja a 
pozitív demokratikus, politikai, gazdasági 
és társadalmi változásokat.

(5) Az Unió bővítési politikája 
befektetés Európa békéjébe, biztonságába 
és stabilitásába. Fokozott gazdasági és 
kereskedelmi lehetőséget teremt az Unió és 
a csatlakozni kívánó országok kölcsönös 
előnyére. Az uniós tagság távlata erőteljes 
átalakító hatással bír, megszilárdítja a 
politikai, gazdasági és társadalmi 
változásokat.

Or. fr

Módosítás 7
Mireille D'Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Európai Bizottság Hiteles 
bővítési perspektíva a Nyugat-Balkánra 
vonatkozóan és fokozott uniós 
szerepvállalás a Nyugat-Balkánnal című 
közleményében16ismételten megerősítette, 
hogy az érdemek alapján az uniós tagság 
szilárd perspektíváját kínálja a Nyugat-
Balkán számára. Ez az egész Nyugat-
Balkán számára erős bátorító üzenet, amely 
jelzi, hogy az EU elkötelezett a térség 
európai jövője mellett.

(6) Az Európai Bizottság Hiteles 
bővítési perspektíva a Nyugat-Balkánra 
vonatkozóan és fokozott uniós 
szerepvállalás a Nyugat-Balkánnal című 
közleményében16 ismételten megerősítette, 
hogy az érdemek alapján az uniós tagság 
szilárd perspektíváját kínálja a Nyugat-
Balkán számára. Ez az egész Nyugat-
Balkán számára erős bátorító üzenet, amely 
jelzi, hogy az EU elkötelezett a térség 
európai jövője mellett, annak ellenére,
hogy több tagállamban jelentősen nőtt az 
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új bővítésekkel szembeni tiltakozók 
aránya.

_________________ _________________

16 COM(2018) 65 final elérhető itt: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta
-political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_en.pdf

16 COM(2018) 65 final, elérhető itt: 
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/re
p/1/2018/HU/COM-2018-65-F1-HU-
MAIN-PART-1.PDF

Or. fr

Módosítás 8
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Európai Bizottság Hiteles 
bővítési perspektíva a Nyugat-Balkánra 
vonatkozóan és fokozott uniós 
szerepvállalás a Nyugat-Balkánnal című 
közleményében16ismételten megerősítette, 
hogy az érdemek alapján az uniós tagság 
szilárd perspektíváját kínálja a Nyugat-
Balkán számára. Ez az egész Nyugat-
Balkán számára erős bátorító üzenet, amely 
jelzi, hogy az EU elkötelezett a térség 
európai jövője mellett.

6. Az Európai Bizottság Hiteles 
bővítési perspektíva a Nyugat-Balkánra 
vonatkozóan és fokozott uniós 
szerepvállalás a Nyugat-Balkánnal című 
közleményében ismételten megerősítette, 
hogy az érdemek alapján az uniós tagság 
szilárd perspektíváját kínálja a Nyugat-
Balkán számára16. Ez az egész Nyugat-
Balkán számára erős bátorító üzenet, amely 
jelzi, hogy az EU elkötelezett a térség 
európai jövője mellett. Azonban a 
csatlakozás a másik oldalon attól is függ, 
hogy az Unió kezelni tudjon egy ilyen 
bővítést.

_________________ _________________

16 COM(2018) 65 final elérhető itt: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta
-political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_en.pdf

16 A COM(2018) 65 a következő linken 
érhető el: 
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/re
p/1/2018/HU/COM-2018-65-F1-HU-
MAIN-PART-1.PDF

Or. en

Módosítás 9
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin
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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 
pillérében17meghatározott 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 
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.

(7) A támogatást továbbá az Unió által 
az I. mellékletben felsorolt 
kedvezményezettekkel kötött 
megállapodásokkal összhangban kell 
nyújtani. A támogatásnak ki kell terjednie
a szociális jogok európai pillérében17

meghatározott kulcsfontosságú elvekre és 
jogokra. 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 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.

_________________ _________________

17 Az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság ünnepélyesen, a tisztességes 
munkafeltételekről és a növekedésről szóló
göteborgi szociális csúcstalálkozón 
kihirdette a szociális jogok európai pillérét 
(Göteborg, 2017 november 17.).

17 Az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság ünnepélyesen, a tisztességes 
munkafeltételekről és a növekedésről szóló 
göteborgi szociális csúcstalálkozón 
kihirdette a szociális jogok európai pillérét 
(Göteborg, 2017 november 17.).
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Or. fr

Módosítás 10
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Alapvető fontosságú a migrációval 
– ezen belül a határigazgatással –
kapcsolatos együttműködés fokozása, a 
nemzetközi védelemhez való jog 
biztosítása, a releváns információk 
megosztása, a migráció fejlesztési 
előnyeinek megerősítése, a legális és a 
munkaerő-migráció megkönnyítése, a 
határellenőrzés fokozása, az irreguláris 
migráció, az emberkereskedelem és a 
migránscsempészés elleni küzdelem terén 
tett erőfeszítéseink folytatása.

10. Alapvető fontosságú a migrációval 
– ezen belül a határigazgatással –
kapcsolatos együttműködés fokozása, a 
nemzetközi védelemhez való jog 
biztosítása, a releváns információk 
megosztása, a migráció fejlesztési 
előnyeinek megerősítése, a legális és a 
munkaerő-migráció megkönnyítése, a 
határellenőrzés fokozása, az irreguláris 
migráció, az emberkereskedelem és a 
migránscsempészés elleni küzdelem terén 
tett erőfeszítéseink folytatása, teljes 
mértékben tiszteletben tartva az Uniónak 
az ENSZ Emberi Jogok Chartájából 
fakadó kötelezettségeit.

Or. en

Módosítás 11
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A jogállamiság megerősítése –
ideértve a korrupció és a szervezett 
bűnözés elleni harcot – és a jó kormányzás 
– ideértve a közigazgatás reformját – az I. 
mellékletben felsorolt kedvezményezettek 
többsége esetében továbbra is a 
legfontosabb feladatok közé tartozik, és 
alapvető fontossággal bír a 
kedvezményezetteknek az Unióhoz való 
közelítése, illetve később az uniós 
tagsággal járó kötelezettségek teljes körű 

11. A korrupció és a szervezett bűnözés 
elleni harc, valamint a közigazgatás 
megfelelő irányítása az I. mellékletben 
felsorolt kedvezményezettek többsége 
esetében továbbra is a legfontosabb 
feladatok közé tartozik, és alapvető 
fontossággal bír a kedvezményezetteknek 
az Unióhoz való közelítése, illetve később 
az uniós tagsággal járó kötelezettségek 
teljes körű vállalása szempontjából. 
Tekintettel az e területeken folytatott 
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vállalása szempontjából. Tekintettel az e 
területeken folytatott reformok hosszabb 
távú jellegére, illetve a felmutatható 
eredmények elérésének a szükségességére, 
az e rendelet keretében nyújtott pénzügyi 
támogatásnak a lehető legkorábban az I. 
mellékletben felsorolt 
kedvezményezettekkel szemben támasztott 
teljesítésére kell irányulnia.

reformok hosszabb távú jellegére, illetve a 
felmutatható eredmények elérésének a 
szükségességére, az e rendelet keretében 
nyújtott pénzügyi támogatásnak a lehető 
legkorábban az I. mellékletben felsorolt 
kedvezményezettek által tett 
erőfeszítésekhez kell kapcsolódnia.

Or. fr

Módosítás 12
Nicola Caputo

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 

(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 határokon átnyúló 
szennyezés esetében az IPA-kiadások 
keretében elsőbbséget kell biztosítani az 
ilyen típusú szennyezést kiküszöbölő 
projektek előkészítése és végrehajtása 
számára. A vonatkozó tevékenységek a 
program előkészítése és végrehajtása során 
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felülvizsgálati eljárásoknak. kerülnek beazonosításra, és a programból 
tett általános hozzájárulásnak részét kell 
képeznie a vonatkozó értékeléseknek és 
felülvizsgálati eljárásoknak.

Or. it

Módosítás 13
Anneli Jäätteenmäki

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) 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 
30%-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.

Or. en
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Módosítás 14
Mireille D'Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az ezen eszköz keretében végzett 
tevékenységnek támogatnia kell az ENSZ 
2030-ig tartó időszakra vonatkozó 
fenntartható fejlesztési menetrendjének 
végrehajtását, amely mellett az EU és 
tagállamai teljesen mértékben 
elkötelezettek, és amelyet az I. 
mellékletben felsorolt valamennyi 
kedvezményezett elfogadott.

(14) Az ezen eszköz keretében végzett 
tevékenységnek minimumfeltételként
támogatnia kell legalább az ENSZ 2030-ig 
tartó időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlesztési menetrendjének végrehajtását, 
amely mellett az EU és tagállamai teljesen 
mértékben elkötelezettek, és amelyet az I. 
mellékletben felsorolt valamennyi 
kedvezményezett elfogadott.

Or. fr

Módosítás 15
Nicola Caputo

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 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. A támogatás célja, hogy 
biztosítsa az összhangot az Unió 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó stratégiájával, és 
meghatározza a partnerség elvére 
vonatkozó mechanizmusokat és a 
területfejlesztés integrált megközelítését.
Növelni kell a civil társadalom szerepét 
mind a kormányzati szervek segítségével 
végrehajtott programokban, mind pedig 
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azokban, amelyekben az uniós támogatás 
közvetlen kedvezményezettjeiként vesznek 
részt.

Or. it

Módosítás 16
Marijana Petir

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A nemzeti ágazati stratégiáknak és 
politikáknak biztosítania kell a környezet 
és a természet védelmének legmagasabb 
szintjét; ezt a szempontot egyértelműen 
bele kell foglalni a fenti stratégiákba és 
politikákba, a környezeti hatás 
értékelésére szolgáló eljárások 
kialakítását, valamint nyilvános 
konzultációkat követően, amelyek 
időtartama nem lehet 30 napnál kevesebb;
az értékelés során továbbá figyelembe kell 
venni a környezetre és a természetre 
potenciálisan gyakorolt határon átnyúló 
hatást;

Or. hr

Módosítás 17
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Erre a rendeletre az Európai 
Parlament és a Tanács által az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 322. 
cikke alapján elfogadott horizontális 
pénzügyi szabályok alkalmazandók. Ezek a 
szabályok a költségvetési rendeletben 
kerülnek meghatározásra, és különösen a 
költségvetés elkészítésére és –

(23) Erre a rendeletre az Európai 
Parlament és a Tanács által az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 322. 
cikke alapján elfogadott horizontális 
pénzügyi szabályok alkalmazandók. Ezek a 
szabályok a költségvetési rendeletben 
kerülnek meghatározásra, és különösen a 
költségvetés elkészítésére és –
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támogatások, közbeszerzés, pénzdíjak és 
közvetett végrehajtás, pénzügyi támogatás, 
költségvetés-támogatás, vagyonkezelői 
alapok, finanszírozási eszközök és 
költségvetési garanciák révén történő –
végrehajtására vonatkozó eljárást
határozzák meg, valamint előírják a 
pénzügyi szereplők felelősségének 
ellenőrzését. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok érintik 
emellett az uniós költségvetésnek a 
tagállamokban és harmadik országokban 
a jogállamiság tekintetében fennálló, 
általánossá vált hiányosságok esetén 
történő védelmét, mivel a jogállamiság 
tiszteletben tartása elengedhetetlen a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, 
valamint a hatékony uniós finanszírozás 
szempontjából.

támogatások, közbeszerzés, pénzdíjak és 
közvetett végrehajtás, pénzügyi támogatás, 
költségvetés-támogatás, vagyonkezelői 
alapok, finanszírozási eszközök és 
költségvetési garanciák révén történő –
végrehajtására vonatkozó eljárást 
határozzák meg, valamint előírják a 
pénzügyi szereplők felelősségének 
ellenőrzését.

Or. fr

Módosítás 18
Mireille D'Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A külső tevékenységek 
végrehajtása gyakran rendkívül 
változékony környezetben történik, és 
folyamatos és gyors alkalmazkodást 
igényel az uniós partnerek alakuló 
szükségleteihez, illetőleg az emberi 
jogokat, a demokráciát és a jó 
kormányzást, a biztonságot és stabilitást, az 
éghajlatváltozást és környezetet, valamint 
az irreguláris migrációt és annak okait 
érintő globális kihívásokhoz. A 
kiszámíthatóság elvének és az új igényekre 
való gyors reagálás szükségességének 
összeegyeztetése következésképpen a 
programok pénzügyi végrehajtásának a 
változásokhoz való igazításával jár. Az 
Unió előre nem látható szükségletekre való 
reagálási képességének növelése érdekében 
– tiszteletben tartva az uniós költségvetés 

(26) A külső tevékenységek 
végrehajtása gyakran rendkívül 
változékony környezetben történik, és 
folyamatos és gyors alkalmazkodást 
igényel az uniós partnerek alakuló 
szükségleteihez, illetőleg az emberi 
jogokat, a demokráciát és a jó 
kormányzást, a biztonságot és stabilitást, az 
éghajlatváltozást és környezetet, valamint 
az irreguláris migrációt és annak okait, 
konkrétan a migráció származási 
országainak fejlesztési hiányosságait
érintő globális kihívásokhoz. A 
kiszámíthatóság elvének és az új igényekre 
való gyors reagálás szükségességének 
összeegyeztetése következésképpen a 
programok pénzügyi végrehajtásának a 
változásokhoz való igazításával jár. Az 
Unió előre nem látható szükségletekre való 
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évenkénti meghatározására vonatkozó elvet 
– e rendeletnek fenn kell tartania a 
költségvetési rendelet által más 
szakpolitikák számára már lehetővé tett 
rugalmassági mechanizmusok 
alkalmazásának – nevezetesen a lekötött 
pénzeszközök átvitelének és újbóli 
lekötésének – lehetőségét annak érdekében, 
hogy biztosított legyen az uniós 
pénzeszközök hatékony felhasználása mind 
az uniós polgárok, mind az I. mellékletben 
felsorolt kedvezményezettek számára, így 
maximalizálva az Unió külső tevékenységi 
beavatkozásaihoz rendelkezésre álló uniós 
pénzeszközöket.

reagálási képességének növelése érdekében 
– tiszteletben tartva az uniós költségvetés 
évenkénti meghatározására vonatkozó elvet 
– e rendeletnek fenn kell tartania a 
költségvetési rendelet által más 
szakpolitikák számára már lehetővé tett 
rugalmassági mechanizmusok 
alkalmazásának – nevezetesen a lekötött 
pénzeszközök átvitelének és újbóli 
lekötésének – lehetőségét annak érdekében, 
hogy biztosított legyen az uniós 
pénzeszközök hatékony felhasználása mind 
az uniós polgárok, mind az I. mellékletben 
felsorolt kedvezményezettek számára, így 
maximalizálva az Unió külső tevékenységi 
beavatkozásaihoz rendelkezésre álló uniós 
pénzeszközöket.

Or. fr

Módosítás 19
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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, a civil társadalomnak és a 
biztonságnak az erősítése, valamint a 
migráció szabályozásának, ezen belül 
pedig a határellenőrzésnek és a 
menedékjogot nem kapott kérelmezők 
visszavitelének a javítása;

Or. fr

Módosítás 20
Marijana Petir

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont
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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, beleértve a 
kisebbségekhez tartozók jogait, 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;

Or. hr

Módosítás 21
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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 
megerősítése a megnövekedett hálózati 
összekapcsoltság és regionális fejlesztési, 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
politikák révén – anélkül, hogy ez 
versenykényszert teremtene a hozzájáruló 
tagállamok számára – 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. fr

Módosítás 22
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) A források elkülönítésének 
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függővé tétele attól, hogy megfelelő-e a 
kedvezményezett tagállam 
határigazgatása, és megfelelően kezeli-e a 
területén áthaladó migrációs hullámokat;

Or. fr

Módosítás 23
Marijana Petir

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket az ágazati stratégiákat és 
szakpolitikákat megfelelő környezeti és 
természeti hatásvizsgálatnak kell alávetni.

A nyilvános konzultációkat is magukban 
foglaló értékelési eljárásokon alapuló 
ágazati stratégiáknak és szakpolitikáknak 
megfelelő ajánlásokat kell 
megfogalmazniuk az esetlegesen a 
környezetre és a természetre gyakorolt 
olyan negatív hatások csökkentése 
érdekében, amelyek megvalósításuk 
esetén bekövetkezhetnek, ideértve a 
határokon átnyúló értékelési eljárásokat 
is, amennyiben feltételezhető, hogy az 
adott hatás a nemzeti határokon is 
átnyúlhat, és gondoskodni kell megfelelő 
felügyeletről, a megállapított szükségletek 
függvényében.

A határokon átnyúló eljárásnak magában 
kell foglalnia egy hatásvizsgálati eljárás 
végrehajtását, valamint nyilvános 
konzultációkat az érintett szomszédos 
országban, annak érdekében, hogy 
minimálisra csökkentsék az ilyen ágazati 
stratégia vagy szakpolitikavégrehajtása 
következtében a környezetre és a 
természetre gyakorolt hatást.

A nyilvános konzultációnak legalább 30 
napig kell tartania.

Or. hr
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Módosítás 24
Marijana Petir

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; az emberi jogok és a 
kisebbségekhez tartozók – köztük a romák 
jogainak, az alapvető szabadságoknak, és 
ennek keretében a média szabadságának az 
előmozdítása és védelme, valamint 
adatvédelem.

Or. hr

Módosítás 25
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – a pont
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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; szilárd rendszerek 
létrehozásának biztosítása a határőrizet, a 
migrációs áramlások kezelése és a 
kérelmük szigorú elbírálásán átesettek 
számára 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 női 
nemi szervek megcsonkítása elleni 
küzdelem, az alapvető szabadságok és 
ennek keretében a média szabadsága, 
valamint adatvédelem előmozdítása.

Or. fr

Módosítás 26
Marijana Petir

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A biztonsági és migrációs 
kihívások kezelésére szolgáló kapacitások 
megerősítése a következők révén: szilárd 
határvédelmi rendszer bevezetése, az 
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irreguláris bevándorlás jelenségeinek 
megelőzése és leküzdése, a 
visszaküldés/visszafogadás hatékony 
politikája, a menedékjog megadása az 
arra jogosultak számára, hatékony 
eszközök kialakítása a szervezett bűnözés, 
az emberkereskedelem, a migránsok 
csempészése, a pénzmosás, a terrorizmus 
finanszírozása elleni küzdelem terén, 
valamint a korrupció elleni küzdelem és 
az Európai Unióval a terrorizmus, a 
radikalizáció és a hibrid fenyegetések 
elleni küzdelemben folytatott 
együttműködés megerősítése terén.

Or. hr

Módosítás 27
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
III 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 

(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) és a tartósan munkanélküli 
személyek 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
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 
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foglalkoztatási szolgálatok és a munkaügyi 
felügyelőségek korszerűsítésének és 
megerősítésének támogatása.

korszerűsítésének és megerősítésének 
támogatása.

Or. fr

Módosítás 28
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) A szociális védelem és a társadalmi 
befogadás előmozdítása és a szegénység 
elleni küzdelem. Az ezen a területen 
történő beavatkozásnak arra kell 
irányulnia, hogy korszerűsítse a szociális 
védelmi rendszereket annak érdekében, 
hogy hatékony, eredményes és megfelelő 
védelmet nyújtson az emberi élet 
valamennyi szakaszában, ösztönözze a 
társadalmi befogadást, mozdítsa elő az 
esélyegyenlőséget és keressen megoldást 
az egyenlőtlenség és szegénység 
megoldására. Az ezen a területen történő 
beavatkozásnak a következőkre is 
fókuszálnia kell: a marginalizálódott 
közösségek, például a romák integrációja; 
a nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés
elleni küzdelem; a megfizethető, 
fenntartható és magas színvonalú 
szolgáltatásokhoz, így például a 
kisgyermekkori neveléshez és 
gondozáshoz, lakhatáshoz, egészségügyi 
ellátáshoz és az alapvető szociális 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, 
többek között a szociális védelmi 
rendszerek korszerűsítése révén.

(i) A szociális védelem és a társadalmi 
befogadás előmozdítása és a szegénység 
elleni küzdelem. Az ezen a területen 
történő beavatkozásnak arra kell 
irányulnia, hogy korszerűsítse a szociális 
védelmi rendszereket annak érdekében, 
hogy hatékony, eredményes és megfelelő 
védelmet nyújtson az emberi élet 
valamennyi szakaszában, ösztönözze a 
társadalmi befogadást, mozdítsa elő az 
esélyegyenlőséget és keressen megoldást 
az egyenlőtlenség és szegénység 
megoldására. Az ezen a területen történő 
beavatkozásnak továbbá a 
megkülönböztetés valamennyi, nemen, faji 
vagy etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron
vagy szexuális irányultságon alapuló 
formája elleni küzdelemre kell 
összpontosítania; valamint a megfizethető, 
fenntartható és magas színvonalú 
szolgáltatásokhoz, így például a 
kisgyermekkori neveléshez és 
gondozáshoz, lakhatáshoz, egészségügyi 
ellátáshoz és az alapvető szociális 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
javítására, többek között a szociális 
védelmi rendszerek korszerűsítése révén.

Or. fr

Módosítás 29
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Marijana Petir

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) A szociális védelem és a társadalmi 
befogadás előmozdítása és a szegénység 
elleni küzdelem. Az ezen a területen 
történő beavatkozásnak arra kell 
irányulnia, hogy korszerűsítse a szociális 
védelmi rendszereket annak érdekében, 
hogy hatékony, eredményes és megfelelő 
védelmet nyújtson az emberi élet 
valamennyi szakaszában, ösztönözze a 
társadalmi befogadást, mozdítsa elő az 
esélyegyenlőséget és keressen megoldást 
az egyenlőtlenség és szegénység 
megoldására. Az ezen a területen történő 
beavatkozásnak a következőkre is 
fókuszálnia kell: a marginalizálódott 
közösségek, például a romák integrációja; 
a nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés 
elleni küzdelem; a megfizethető, 
fenntartható és magas színvonalú 
szolgáltatásokhoz, így például a 
kisgyermekkori neveléshez és 
gondozáshoz, lakhatáshoz, egészségügyi 
ellátáshoz és az alapvető szociális 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, 
többek között a szociális védelmi 
rendszerek korszerűsítése révén.

(i) A szociális védelem és a társadalmi 
befogadás előmozdítása, különösen a 
kisebbségek esetén, és a szegénység elleni 
küzdelem. Az ezen a területen történő 
beavatkozásnak arra kell irányulnia, hogy 
korszerűsítse a szociális védelmi 
rendszereket annak érdekében, hogy 
hatékony, eredményes és megfelelő 
védelmet nyújtson az emberi élet 
valamennyi szakaszában, ösztönözze a 
társadalmi befogadást, mozdítsa elő az 
esélyegyenlőséget és keressen megoldást 
az egyenlőtlenség és szegénység 
megoldására. Az ezen a területen történő 
beavatkozásnak a következőkre is 
fókuszálnia kell: A marginalizálódott 
közösségek – például a romák –
integrációja; a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetés elleni küzdelem; 
a megfizethető, fenntartható és magas 
színvonalú szolgáltatásokhoz, így például a 
kisgyermekkori neveléshez és 
gondozáshoz, lakhatáshoz, egészségügyi 
ellátáshoz és az alapvető szociális 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, 
többek között a szociális védelmi 
rendszerek korszerűsítése révén.

Or. hr

Módosítás 30
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(p) Az agrár-élelmiszeripari és (p) Az agrár-élelmiszeripari és 
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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.

halászati ágazat azon képességének 
javítása, hogy meg tudjon birkózni a 
verseny előidézte nyomással, amely az IPA 
III kedvezményezett országaiból is 
származhat, és amellyel szemben fel kell 
készülni, 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.

Or. fr

Módosítás 31
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a foglalkoztatás, a munkavállalói 
mobilitás, valamint a társadalmi és 
kulturális befogadás határokon átnyúló 
előmozdítása, többek között az alábbiak 
révén: a határokon átnyúló
munkaerőpiacok integrálása, ideértve a
határokon átlépő mobilitást is; közös helyi 
foglalkoztatási kezdeményezések; 
információs és tanácsadó szolgáltatások és 
közös képzés; nemek közötti egyenlőség 
érvényesítése; esélyegyenlőség; a 
bevándorló csoportok és a kiszolgáltatott 
csoportok integrálása; az állami 
foglalkoztatási szolgálatokba történő 
beruházások; a közegészségügybe és a 
szociális szolgáltatásokba irányuló 
beruházások támogatása;

(a) a foglalkoztatás, a munkavállalói 
mobilitás, valamint a társadalmi és 
kulturális befogadás határokon átnyúló 
előmozdítása, többek között az alábbiak 
révén: a munkaerőpiacok integrálása az 
uniós polgárok határokon átlépő 
mobilitása révén; közös helyi 
foglalkoztatási kezdeményezések; 
információs és tanácsadó szolgáltatások és 
közös képzés; nemek közötti egyenlőség 
érvényesítése; esélyegyenlőség; az állami 
foglalkoztatási szolgálatokba történő 
beruházások; a közegészségügybe és a 
szociális szolgáltatásokba irányuló 
beruházások támogatása;

Or. fr

Módosítás 32
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
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VI melléklet – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mutatók adott esetben nemek szerinti 
bontásban szerepelnek.

törölve

Or. fr
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