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RÖVID INDOKOLÁS

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

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 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), és 
összhangban áll azzal.

Módosítás 2

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, ugyanakkor tiszteletben tartja az 
aszimmetrikus és fokozatos integráció 
elvét annak érdekében, hogy 
zökkenőmentes átmenetet lehessen 
biztosítani a csatlakozni kívánó országok 
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törékeny gazdaságai számára. Az uniós 
tagság távlata erőteljes átalakító hatással 
bír, megszilárdítja a pozitív demokratikus, 
politikai, gazdasági és társadalmi 
változásokat.

Módosítás 3

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 kell16. 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, 

(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 kell16. 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 a jószomszédi 
kapcsolatokat, a megbékélést és a 
regionális együttműködést. Elő kell 
segítenie gazdasági és társadalmi 
fejlődésüket és gazdasági kormányzásukat, 
ösztönöznie kell az uniós egységes piacba 
való gazdasági integrációjukat, ideértve a 
vámügyi együttműködést is, elő kell 
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többek között A Nyugat-Balkánra 
vonatkozó digitális menetrend elnevezésű 
kiemelt kezdeményezéssel összhangban.

mozdítania a nyílt és tisztességes 
kereskedelmet, 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.

_________________ _________________

16 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.).

16 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.).

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Uniónak a tagállamok 
tapasztalatai alapján támogatnia kell a 
csatlakozás felé történő átmenetnek az I. 
mellékletben felsorolt kedvezményezettek 
számára előnyös módon történő 
megvalósítását. Az együttműködésnek 
különösen a tagállamok által a 
reformfolyamatok során szerzett 
tapasztalatok átadására kell irányulnia.

(8) Az Uniónak a tagállamok 
tapasztalatai alapján támogatnia kell a 
csatlakozás felé történő átmenetnek az I. 
mellékletben felsorolt kedvezményezettek 
számára előnyös módon történő 
megvalósítását. Az együttműködésnek 
különösen a tagállamok által a 
reformfolyamatok során szerzett 
tapasztalatok átadására kell irányulnia, 
elsősorban a gazdasági és a vámügyi 
együttműködés javítására, valamint a 
korrupció, a csempészet, a pénzmosás és a 
hamisítás elleni közös fellépésre;

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A Bizottságnak ösztönöznie kell az 
I. mellékletben felsorolt 
kedvezményezetteket, hogy működjenek 
együtt az EU-val a multilateralizmus 
előmozdítására és a nemzetközi 
kereskedelmi rendszer további 
megerősítésére – többek között a WTO-
reformokra – irányuló munkában.

Módosítás 6

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 
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.

(11) A jogállamiság megerősítése –
ideértve a korrupció, a pénzmosás és a 
szervezett bűnözés elleni harcot – és a jó 
kormányzás – ideértve a közigazgatás 
reformját, az igazságszolgáltatás 
függetlenségét, az átláthatóságot, a 
közbeszerzések témakörét, a piaci 
versenyt, az állami támogatásokat, a 
szellemitulajdon-jogot és a külföldi 
befektetéseket – 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.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

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

(12) A részvételi demokrácia elvével 
összhangban a Bizottságnak az Európai 
Parlamenttel szoros együttműködésben az 
I. mellékletben felsorolt minden egyes 
kedvezményezett esetében ösztönöznie kell 
a parlamenti felügyeletet, a nemzeti 
parlamentek uniós csatlakozási 
folyamatban játszott proakítv szerepét, 
valamint a csatlakozási kritériumok 
teljesítését.

Módosítás 8

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, valamint a 
szabályokon és értékeken alapuló globális 
rend előmozdítása, 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 
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felülvizsgálati eljárásoknak.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14 a) Az e rendelet értelmében tett 
lépéseknek hozzá kell járulniuk továbbá 
az Unió külkapcsolatainak kereskedelmi 
vonatkozású aspektusaihoz, amilyenek 
például a kereskedelemösztönző 
támogatás kezdeményezései, az ón, a 
tantál, a volfrám, ezek ércei és az arany 
tekintetében az ellátási lánc kellő 
gondossága terén harmadik országokkal 
folytatott együttműködés, a kimberley-i 
folyamat, a fenntarthatósági paktum, 
valamint a harmadik országok által GSP-
rendelet értelmében vállalt kötelezettségek 
nyomon követése annak érdekében, hogy 
biztosítani lehessen az uniós szintű 
koherenciát, továbbá meg lehessen őrizni 
és elő lehessen mozdítani a kereskedelmi 
szabályokat és szabályozásokat a 
multilaterális keretben.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az e rendelet keretében 
támogatandó megfelelő szakpolitikai 
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 

(17) Az e rendelet keretében 
támogatandó megfelelő szakpolitikai 
területek célkitűzéseinek elérését célzó 
tevékenységekre vonatkozó prioritásokat a 
Bizottság által az Európai Parlamenttel 
együttműködve az Unió többéves pénzügyi 
keretének 2021–2027 közötti időtartamára
vonatkozóan megállapított programozási 
keretben kell meghatározni, az I. 
mellékletben felsorolt 
kedvezményezettekkel partnerségben, a 



AD\1171028HU.docx 9/21 PE628.720v03-00

HU

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.

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 
területenként indikatív allokációkkal, 
feltüntetve az éghajlatváltozással 
kapcsolatos kiadások becsült értékét is.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az I. mellékletben felsorolt 
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.

(18) Az I. mellékletben felsorolt 
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. Az uniós tagság 
tekintetében pozitív lépésnek kell 
tekinteni, ha a kedvezményezettek jelentős 
előrelépést tesznek a gazdasági 
környezetük uniós szerződéseknek és 
WTO-megállapodásoknak megfelelő 
megnyitása, valamint az Unióval kötött 
meglévő megállapodások teljes körű 
végrehajtása terén.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az előcsatlakozási alapoknak a (19) Az előcsatlakozási alapoknak a 
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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.

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. Az átállást fel kell 
függeszteni abban az esetben, ha az uniós 
forrásokat nem hatékonyan használják 
fel, és ez a vonatkozó kötelezettségek 
jelentős hiányosságait eredményezi. A 
támogatás keretében továbbra is igénybe 
kell venni az előcsatlakozási folyamat 
során bevált struktúrákat és eszközöket.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az Uniónak a rendelkezésre álló 
források leghatékonyabb kihasználására 
kell törekednie külső tevékenysége 
hatásainak optimalizálása érdekében. Ezt 
az Unió külső tevékenységi eszközei 
közötti koherencia és kiegészítő jelleg, 
valamint az eszközök és az egyéb uniós 
szakpolitikák közötti szinergiák
megteremtése révén kell elérni. Ez adott 
esetben a makroszintű pénzügyi 
támogatással való koherenciát és kiegészítő 
jelleget is magában foglalja.

(20) Az Uniónak a rendelkezésre álló 
források leghatékonyabb kihasználására 
kell törekednie külső tevékenysége 
hatásainak optimalizálása érdekében. Ezt 
az Unió külső finanszírozási eszközei 
közötti koherencia és komplementaritás, 
továbbá az egyéb uniós szakpolitikák és 
programok közötti szinergiák, valamint az 
Unió és elsősorban az I. melléklet szerinti 
kedvezményezettek közötti kereskedelmi 
kapcsolatok megteremtése révén kell 
elérni. Ez adott esetben a makroszintű 
pénzügyi támogatással való koherenciát és 
kiegészítő jelleget is magában foglalja.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A külső tevékenységek 
végrehajtása gyakran rendkívül 
változékony környezetben történik, és 

(26) A külső tevékenységek 
végrehajtása gyakran rendkívül 
változékony környezetben történik, és 
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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 
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.

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, a 
protekcionizmus, 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 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.

Módosítás 15

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 
elfogadásában és végrehajtásában, 
amelyekre ezeknek a 
kedvezményezetteknek az uniós tagság 

(1) Az IPA III általános célja, hogy 
támogassa az I. mellékletben felsorolt 
kedvezményezetteket azoknak a politikai, 
intézményi, jogi, közigazgatási, társadalmi 
és gazdasági reformoknak az 
elfogadásában és végrehajtásában, 
amelyekre ezeknek a 
kedvezményezetteknek az uniós tagság 
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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.

érdekében, az uniós vívmányoknak és 
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.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A közigazgatás hatékonyságának 
megerősítése, valamint a strukturális 
reformok és a jó kormányzás 
megvalósítása minden szinten;

b) A közigazgatás hatékonyságának 
megerősítése, a bírák függetlensége, a 
jogállamiság, az emberi jogok és az 
alapvető szabadságok biztosítása, valamint 
a strukturális reformok és a jó kormányzás 
megvalósítása minden szinten, többek 
között a közbeszerzések, az állami 
támogatások, a piaci verseny, a külföldi 
befektetések és a szellemitulajdon-jogok 
terén;

Módosítás 17

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) Az I. mellékletben felsorolt 
kedvezményezettek szabályainak, 
szabványainak, szakpolitikáinak és 
gyakorlatának az Unió szintjéhez való 
igazítása, többek között a stabilizációs és 
társulási megállapodások által biztosított 
kétoldalú gazdasági integrációs eszközök 
teljes kihasználása érdekében, a 
megbékélés és a jó szomszédi viszonyok, 
valamint az emberek közötti kapcsolatok és 
kommunikáció megerősítése;
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Módosítás 18

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 együttműködés megerősítése a 
megnövekedett hálózati összekapcsoltság 
és regionális fejlesztési, mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési, az egészségügyi és 
növényegészségügyi normák 
harmonizálására irányuló, valamint a
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;

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) A területi és a határokon átnyúló 
együttműködés támogatása;

e) A területi és a határokon átnyúló 
együttműködés támogatása, ideértve a 
tengeri határokat is, továbbá a 
kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok 
javítása az Unióval fennálló 
megállapodások teljes körű végrehajtása, 
valamint a csempészet és a hamisítás 
elleni fellépés révén;

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(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, az I. 
mellékletben felsorolt 
kedvezményezettekkel jogilag kötelező
erejű kapcsolatot létrehozó 
megállapodások, valamint az Európai 
Parlament vonatkozó állásfoglalásai, az 
Európai Parlament nyomonkövetési 
csoportjainak, küldöttségeinek és 
delegációinak megállapításai és 
következtetései, 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.

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A pénzeszközök kiegyensúlyozott, 
politikamentes és megkülönböztetéstől 
mentes elosztását az egész országban, 
valamint a társadalom minden szintjén 
biztosítani kell;

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

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 

(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 Európai Parlamenttel való 
konzultációt követően, az Unió többéves 
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időtartamára. pénzügyi keretének időtartamára.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatást az I. mellékletben felsorolt 
kedvezményezettek konkrét helyzetéhez 
kell igazítani, illetve céljait a szerint kell 
kialakítani, figyelembe véve a tagsági 
kritériumoknak való megfeleléshez 
szükséges további erőfeszítéseket, illetve e 
kedvezményezettek kapacitásait. A 
támogatásoknak a hatókör és az intenzitás 
tekintetében különbözniük kell a 
szükségletek, a reformok iránti 
elkötelezettség mértéke, valamint a 
reformok végrehajtásában elért 
eredmények szerint.

A támogatást az I. mellékletben felsorolt 
kedvezményezettek konkrét helyzetéhez 
kell igazítani, illetve céljait a szerint kell 
kialakítani, figyelembe véve a tagsági 
kritériumoknak való megfeleléshez 
szükséges további előrelépést, illetve e 
kedvezményezettek kapacitásait. A 
támogatásoknak a hatókör és az intenzitás 
tekintetében különbözniük kell a 
szükségletek, a reformok iránti 
elkötelezettség mértéke, valamint a 
reformok végrehajtásában elért 
eredmények szerint, figyelembe véve azt is, 
hogy szükség van a fenntartható 
gazdasági fejlődésre és növekedésre, a 
kedvező üzleti és befektetési környezetre és 
az államháztartási konszolidációra. A 
Bizottság rendszeresen nyomon követi és 
értékeli az elért eredményeket. 

Az uniós támogatást fel kell függeszteni 
vagy részlegesen fel kell függeszteni 
abban az esetben, ha nem történik 
kielégítő előrelépés a 3. cikkben 
részletezett egyedi célkitűzések teljesítése 
érdekében, vagy ha 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 Ugyanezen feltételek 
mellett és az Európai Parlament kérésére 
a Bizottság megvizsgálja az uniós 
támogatás felfüggesztését vagy részleges 
felfüggesztését, és erről jelentést tesz, 
indokolva a döntést.
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Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottság az egész eljárás 
folyamán egy szilárd és következetes 
mechanizmus révén szorosan nyomon 
követi a projektek végrehajtását, minőségi 
és mennyiségi értékelési elemzéseket 
készít, valamint nyomon követi a 
meghatározott célkitűzések tekintetében 
elért haladást annak érdekében, hogy 
biztosítsa a jobb elszámoltathatóságot, az 
átláthatóságot és a források kiadásainak 
célzottabbá tételét. Az Európai Parlament 
felhatalmazást kap arra, hogy felkérje a 
Bizottsághoz azon konkrét esetek 
vizsgálatára, amelyekben a 
kedvezményezettek nem követték az e 
rendeletben megállapított eljárást, 
továbbá a szükséges intézkedések 
meghozatalára, amennyiben ez indokolt;

Módosítás 25

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 

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: a hatalmi ágak 
szétválasztása, 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 
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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.

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- és a szólásszabadság
előmozdítása és védelme, valamint 
adatvédelem.

Módosítás 26

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 erősítését 
szolgáló képesség javítása, továbbá a 
fenntartható fejlődés és a működőképes –
az Unión belüli verseny, illetve piaci erők 
által támasztott nyomás elviselésére képes 
– piacgazdaság irányába mutató fejlődés 
támogatása.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – h pont
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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 előírások hatékony végrehajtását, 
valamint az ILO munkaügyi normáin 
alapuló kollektív tárgyalásokat 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.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) a növekedés, a munkahelyteremtés 
és a kohézió fő motorjaiként a 
magánszektor működési környezetének és 
a vállalkozások versenyképességének 
javítása, ideértve az intelligens szakosodást 
is. Az üzleti környezetet javító 
projekteknek elsőbbséget kell biztosítani.

k) a növekedés, a munkahelyteremtés 
és a kohézió fő motorjaiként a 
magánszektor működési környezetének és 
a vállalkozások, különösen a kkv-k
versenyképességének javítása, ideértve az 
intelligens szakosodást is. Az üzleti 
környezetet javító, fenntartható
projekteknek elsőbbséget kell biztosítani.



AD\1171028HU.docx 19/21 PE628.720v03-00

HU

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a kereskedelem előtt álló 
szükségtelen akadályok felszámolásának 
előmozdítása, beleértve a bürokratikus 
akadályokat, a vámokat és a nem 
vámjellegű akadályokat

Módosítás 30

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 
kell használni az Unió egyedi 
célkitűzéseinek eléréséhez és a 
kedvezményezettek által elért 
eredményekhez való uniós hozzájárulás 
méréséhez:

Módosítás 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10 a. a megbékélés, a jószomszédi 
viszony és a nemzetközi kötelezettségek
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