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MÓDOSÍTÁS:

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 231/2014/EU rendelet14 2020. 
december 31-én hatályát veszti. Az Unió 
külső tevékenysége eredményességének 
fenntartása érdekében fenn kell tartani a 
külső támogatás tervezésének és 
végrehajtásának a keretét.

(1) A 231/2014/EU rendelet14 2020. 
december 31-én hatályát veszti. Az Unió 
bővítési politikája eredményességének 
fenntartása érdekében azt továbbra is 
valamely, a külső tevékenység 
finanszírozását szolgáló eszköznek kell 
támogatnia.

_________________ _________________
14 Az Európai Parlament és a Tanács 
231/2014/EU rendelete (2014. március 11.) 
az IPA II Előcsatlakozási Támogatási 
Eszköz létrehozásáról (HL L 77., 
2014.3.15., 11. o.).

14 Az Európai Parlament és a Tanács 
231/2014/EU rendelete (2014. március 11.) 
az IPA II Előcsatlakozási Támogatási 
Eszköz létrehozásáról (HL L 77., 
2014.3.15., 11. o.).

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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 maradéktalanul 
teljesíti az Európai Tanács 1993. júniusi 
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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.

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.

Módosítás 3

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” 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 

(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” 15 melletti szilárd elkötelezettség. 
Ezenkívül a jószomszédi kapcsolatok és a 
regionális együttműködés szintén a 
bővítési folyamat alapvető elemei. A 
csatlakozás irányában való előrehaladás 
annak függvénye, hogy az egyes, 
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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.

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 
megoldást.

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 
megoldást.

Módosítás 4

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, 
stabilitásába és jólétébe. Fokozott 
gazdasági és kereskedelmi lehetőséget 
teremt az Unió és a csatlakozni kívánó 
országok kölcsönös előnyére. Az uniós 
tagság távlata erőteljes átalakító hatással 
bírhat, megszilárdítva a pozitív 
demokratikus, politikai, gazdasági és 
társadalmi változásokat. Ezt a potenciált a 
lehető legteljesebb mértékben ki kell 
használni.
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A támogatást továbbá az Unió által 
az I. mellékletben felsorolt 
kedvezményezettekkel kötött 
megállapodásokkal összhangban kell 
nyújtani. A támogatásnak főleg arra kell 
összpontosulnia, hogy segítse az I. 
mellékletben felsorolt 
kedvezményezetteket a demokratikus 
intézmények és a jogállamiság 
megerősítésében, az igazságszolgáltatási és 
a közigazgatási rendszer reformjában, az 
alapvető jogok tiszteletben tartásában, 
valamint a nemek közötti egyenlőség, a 
tolerancia, a társadalmi befogadás és a 
megkülönböztetésmentesség 
előmozdításában. A támogatásnak a 
szociális jogok európai pillérében  
meghatározott kulcsfontosságú elveket és 
jogokat is támogatnia kell.17 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 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 emberi jogok, többek között a 
kisebbségekhez tartozó személyek 
jogainak tiszteletben tartásában, a 
kisebbségek védelmében, a nemek közötti 
egyenlőség, a tolerancia, a társadalmi 
befogadás és a 
megkülönböztetésmentesség 
előmozdításában, az emberi jogi jogvédők 
védelmében, a visszaélést bejelentők és a 
civil társadalom védelmében, valamint az 
átláthatóságot, az elszámoltathatóságot, a 
feddhetetlenséget és a korrupció elleni 
küzdelmet előmozdító kezdeményezések 
támogatásában. A támogatásnak a 
szociális jogok európai pillérében 
meghatározott kulcsfontosságú elvek és 
jogok tiszteletben tartását is támogatnia 
kell.17 A támogatásnak továbbra is a 
regionális, a makroregionális és a 
határokon átnyúló együttműködés, többek 
között a tengeri határokon átnyúló 
együttműködés, illetve a területfejlesztés 
előmozdítására irányuló erőfeszítéseik 
további támogatására kell irányulnia, 
többek között az Unió makroregionális 
stratégiáinak – például a Duna-stratégia – 
végrehajtása révén. Ezenkívül támogatnia 
kell a jószomszédi kapcsolatokat, a 
megbékélést és a regionális 
együttműködést. Ezenkívül elő kell 
segítenie gazdasági és társadalmi 
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fejlődésüket, gazdasági kormányzásukat, 
támogatva az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedési tervet, többek között a 
regionális fejlesztési, mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési, szociális és foglalkoztatási 
politikák végrehajtását a kis- és 
középvállalkozások fejlesztésén keresztül, 
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.).

Módosítás 6

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 politikai, 
társadalmi és gazdasági reformfolyamatok 
során szerzett tapasztalatok átadására kell 
irányulnia.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az Unió és az I. mellékletben (9) Az Unió és az I. mellékletben 
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felsorolt kedvezményezettek közötti, a 
biztonsággal kapcsolatos megerősített 
stratégiai és operatív együttműködés 
sarkalatos abból a szempontból, hogy 
hatékonyan és eredményesen lehessen 
kezelni a biztonsági és terrorizmussal 
kapcsolatos fenyegetéseket.

felsorolt kedvezményezettek közötti, a 
biztonsággal kapcsolatos megerősített 
stratégiai és operatív együttműködés 
sarkalatos abból a szempontból, hogy 
hatékonyan és eredményesen lehessen 
kezelni a biztonsági, többek között a 
komoly bűnözéssel, a szervezett 
bűnözéssel, a terrorizmussal kapcsolatos és 
a tagállamok stabilitását és belső békéjét 
veszélyeztető egyéb fenyegetéseket.

Módosítás 8

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, a 
migránscsempészés és a terrorizmus elleni 
küzdelem terén tett erőfeszítéseink 
folytatása.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az Unió és az I. mellékletben 
felsorolt kedvezményezettek közötti 
együttműködés részeként alapvető 
fontosságú a szociális védelem és a 
társadalmi befogadás előmozdítása. Ezen 
a területen a beavatkozások célja a 
befogadó, hatékony, eredményes és 
megfelelő szociális védelmi rendszerek 
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elősegítése kell legyen, támogatva a 
társadalmi befogadást, segítve az 
esélyegyenlőséget és kezelve az 
egyenlőtlenségek és a szegénység 
problémáját.

Módosítás 10

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 az igazságszolgáltatás 
függetlenségének biztosítását, a 
demokrácia és az alapvető jogok 
biztosítását, a média függetlenségének 
biztosítását és előmozdítását, a 
közigazgatási szervek és a bűnüldöző 
szervek döntéshozatalának átláthatóságát 
és önkényességük kizárását, továbbá 
támogatás biztosítását a jogállamiság 
betartását felügyelő független emberi jogi 
jogvédőknek és társadalmi szervezeteknek, 
a visszaélést bejelentőknek, és az 
átláthatóságot, az elszámoltathatóságot és 
a feddhetetlenséget előmozdító 
kezdeményezéseknek, a korrupció és a 
szervezett bűnözés elleni küzdelemnek, 
valamint a radikalizálódás és a 
terrorizmus megelőzésének – és a jó 
kormányzás erősítése – 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 
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teljesítésére kell irányulnia.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A nyugat-balkáni régió komplex 
etnikai összetétele és a népcsoportok 
közötti kapcsolatok közelmúltbeli viharos 
alakulása fényében a nemzeti, etnikai és 
nyelvi kisebbségek védelme különösen 
fontos. Ahhoz, hogy a kisebbségek 
védelme a tagjelölt és a potenciális 
tagjelölt országokban a stabilitás 
hajtóerejévé váljon, az Uniónak 
támogatnia kell a kormányzatokat a 
kisebbségvédelem vonatkozó nemzetközi 
normáknak megfelelő jogi kereteinek 
elfogadásában, nyomon követésében és 
hatékony alkalmazásában. Az Uniónak 
ennek során a korábbi csatlakozási 
tárgyalások közben és után levont 
tanulságokra kell támaszkodnia.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) A romák helyzete a legtöbb 
tagjelölt vagy potenciális tagjelölt 
országban különösen problematikus, ők 
továbbra is általános hátrányos 
megkülönböztetéstől, nyomorúságos 
életkörülményektől, az alapvető szociális 
szolgáltatások nem megfelelő elérésétől, 
valamint rendkívül magas arányú 
írástudatlanságtól és korai 
iskolaelhagyástól szenvednek, ezek pedig 
súlyosbítják társadalmi 
kirekesztettségüket. Az IPA III 
Előcsatlakozási Támogatási Eszköz célja, 
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hogy segítse a jól irányzott és stratégiai 
alapokon nyugvó támogatást a romák 
helyzetének javítására a kedvezményezett 
országokban.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Támogatást kell továbbá 
biztosítani a kisebbségek jogainak 
erősítéséhez, javítva a multikulturális 
megértést és a békés együttélést.

Módosítás 14

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 

(13) Az I. mellékletben felsorolt 
kedvezményezetteknek felkészültebbeknek 
kell lenniük az olyan globális kihívások 
kezelésére, mint a szegénység, 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. 



PE625.581v02-00 12/36 AD\1174734HU.docx

HU

tevékenységek a program előkészítése és 
végrehajtása során kerülnek 
beazonosításra, és a programból tett 
általános hozzájárulásnak részét kell 
képeznie a vonatkozó értékeléseknek és 
felülvizsgálati eljárásoknak.

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.

Módosítás 15

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. Növelni kell a civil 
társadalom – beleértve a nők, az LMBTI-
személyek, valamint a kisebbségek emberi 
jogait védő szervezetek – szerepét mind a 
kormányzati szervek segítségével 
végrehajtott programokban, mind pedig 
azokban, amelyekben az uniós támogatás 
közvetlen kedvezményezettjeiként vesznek 
részt.

Módosítás 16

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 

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

keretének 2021–2027 közötti időtartamára 
vonatkozóan megállapított programozási 
keretben kell meghatározni, az 
I. mellékletben felsorolt 
kedvezményezettekkel partnerségben, a 
bővítési menetrend és az egyedi igényeik 
alapján, az e rendeletben meghatározott 
általános és egyedi célkitűzésekkel 
összhangban, és kellő figyelmet szentelve a 
vonatkozó nemzeti stratégiáknak és az 
Európai Parlament állásfoglalásainak is. 
A programozási keretnek meg kell 
határoznia a támogatandó területeket, 
támogatási területenként indikatív 
allokációkkal, feltüntetve az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kiadások 
becsült értékét is.

Módosítás 17

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 és a kedvezményezettek közös 
érdeke. 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 és az uniós értékek 
tiszteletben tartása felé vezető úton elért 
eredmények révén bizonyítják a reformok 
iránti elkötelezettségüket.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Egyértelmű következményeket kell 
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meghatározni a jogállamiság, a 
demokrácia, az emberi jogok és az 
alapvető szabadságok helyzetének komoly 
romlása esetére a tagjelölt vagy 
potenciális tagjelölt országokban, vagy 
ahol a kedvezményezett megsérti az 
Unióval kötött kapcsolódó 
megállapodásokban tett vállalásait. Ilyen 
esetekben a költségvetési eljárás és a 
kedvezményezettekkel kötött nemzetközi 
megállapodásokban foglalt, a támogatás 
felfüggesztésére vonatkozó rendelkezések 
sérelme nélkül a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e 
rendelet I. mellékletének az uniós 
támogatás felfüggesztése vagy részleges 
felfüggesztése tekintetében történő 
módosítására vonatkozóan. Ilyen döntések 
meghozatalakor a Bizottságnak 
gondoskodnia kell arról, hogy a polgárok 
számára közvetlen előnyökkel járó –
 különösen a nem kormányzati szereplők 
által irányított és a jogállamiságot, a 
demokráciát, az emberi jogokat és az 
alapvető szabadságokat közvetlenül 
erősítő – intézkedések pénzügyi 
támogatásának lehetősége továbbra is 
megmaradjon. Amennyiben a Bizottság 
úgy találja, hogy a támogatás 
felfüggesztését indokoló okok már nem 
állnak fenn, felhatalmazást kell kapnia 
arra, hogy az uniós támogatás 
visszaállítása céljából az I. melléklet 
módosítására vonatkozó, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az előcsatlakozási alapoknak a 
Bizottság általi közvetlen irányításáról az I. 

(19) Az előcsatlakozási alapoknak a 
Bizottság általi közvetlen irányításáról az 
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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.

I. mellékletben felsorolt 
kedvezményezettek általi közvetett 
irányítása felé való átmenetnek 
fokozatosnak kell lennie, és igazodnia kell 
e kedvezményezettek egyedi 
kapacitásaihoz, továbbá teljes körű 
vagyonkezelői biztosítékok alkalmazása 
mellett kell történnie, mely biztosítékok 
többek között a következők: átlátható 
számviteli és pályázati eljárások; valamint 
az OLAF által végzett rendszeres külső 
felülvizsgálat. A támogatás keretében 
továbbra is igénybe kell venni az 
előcsatlakozási folyamat során bevált 
struktúrákat és eszközöket. Külön 
figyelmet kell fordítani a kedvezményezett 
államok források felvételéhez szükséges 
kapacitásának javításához nyújtott 
segítségre.

Módosítás 20

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 tevékenységi eszközei 
közötti koherencia és kiegészítő jelleg, 
valamint az eszközök és az egyéb uniós 
szakpolitikák közötti szinergiák 
megteremtése révén kell elérni, a már 
létező egyéb külső finanszírozási 
eszközökkel való átfedés elkerülése 
érdekében. Ez adott esetben a makroszintű 
pénzügyi támogatással való koherenciát és 
kiegészítő jelleget is magában foglalja.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés



PE625.581v02-00 16/36 AD\1174734HU.docx

HU

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 
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.

(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, annak számos 
okát és a terrorizmust érintő, globális 
szintű szolidaritási fellépést igénylő 
problémákhoz. 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 22

Rendeletre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31a) Az átláthatósági, kommunikációs 
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és láthatósági tevékenységek alapvetően 
fontosak az uniós tevékenységek 
nyilvánosság előtti ismertetéséhez és 
tudatosításához. A lakosság tájékoztatása 
érdekében a Bizottságnak, az Unió 
küldöttségeinek és a 
kedvezményezetteknek egyértelmű és 
hatékony kommunikációt kell folytatniuk 
az előcsatlakozási támogatások 
kedvezményezett országokbeli 
felhasználásáról, a támogatás céljának, 
felhasználásának és eredményének 
felvázolásával. Az uniós finanszírozás 
kedvezményezettjei elismerik az uniós 
finanszírozás eredetét, és gondoskodnak 
annak megfelelő láthatóságáról. Az 
IPA III Előcsatlakozási Támogatási 
Eszköznek hozzá kell járulnia az uniós 
támogatás eredményeinek előmozdítására 
irányuló, a kedvezményezett országok 
többféle közönségét célzó kommunikációs 
tevékenységek finanszírozásához.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A bővítési politika keretében 
bekövetkező változások vagy az I. 
mellékletben felsorolt 
kedvezményezetteknél előforduló jelentős 
fejlődés figyelembevétele érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a támogatások II. és III. 
mellékletben felsorolt tematikus 
prioritásainak módosítására és frissítésére 
vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munka során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló 2016. április 13-i 

(32) A bővítési politika keretében 
bekövetkező változások vagy az I. 
mellékletben felsorolt 
kedvezményezetteknél előforduló jelentős 
fejlődés figyelembevétele érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a támogatások II. és III. 
mellékletben felsorolt tematikus 
prioritásainak módosítására és frissítésére 
vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munka során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői és civil társadalmi 
szinten, és hogy e konzultációkra a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló 
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intézményközi megállapodásnak 
megfelelően kerüljön sor. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. 
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az IPA III egyedi célkitűzései a 
következők:

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás 25

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 és a demokrácia 
megerősítése, az emberi jogok, az alapvető 
jogok és a nemzetközi jog tiszteletben 
tartásának megerősítése, az 
igazságszolgáltatás függetlenségének és a 
független bíróságok általi hatékony 
jogvédelem támogatása, a kisebbségek 
védelme, valamint a jogállamiság 
betartását felügyelő független emberi jogi 
jogvédők és társadalmi szervezetek 
támogatása, a visszaélést bejelentők 
védelme, és a média függetlenségét, az 
átláthatóságot, az elszámoltathatóságot, a 
feddhetetlenséget és a korrupció elleni 
küzdelmet előmozdító kezdeményezések 
támogatása;
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Módosítás 26

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 minőségének, 
hatékonyságának, átláthatóságának és 
elszámoltathatóságának megerősítése, a 
közigazgatási szervek és a bűnüldöző 
szervek átláthatóságának és 
önkényességük kizárásának előmozdítása, 
valamint a strukturális reformok és a jó 
kormányzás megvalósítása minden szinten;

Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) A szociális védelem és a társadalmi 
befogadás megerősítése, többek között az 
esélyegyenlőség előmozdítása, az 
egyenlőtlenségek és a szegénység kezelése, 
a nemzetközi védelemhez való hozzáférés 
biztosítása, a jogszerű migrációnak és a 
munkaerő migrációjának elősegítése, 
valamint a marginalizálódott közösségek, 
például a migránsok és a romák 
integrálása révén;

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) A konfliktusmegelőzés 
megerősítése és a megbékélés, a 
béketeremtés, a jószomszédi viszonyok, 
valamint az emberek közötti kapcsolatok 
és kommunikáció elősegítése;
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Módosítás 29

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, valamint a 
szervezett bűnözéssel, a terrorizmussal és 
a kiberbűnözéssel kapcsolatos 
fenyegetések semlegesítése céljából az 
Európai Unióval folytatott stratégiai és 
műveleti együttműködés javítása és 
megerősítése határigazgatási és biztonsági 
kérdések kapcsán;

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az IPA III keretében nyújtandó 
támogatást az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap30, az 
Európai Szociális Alap Plusz31 és az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap32 keretében meghatározott típusú 
tevékenységekre lehet nyújtani.

(4) Az IPA III keretében nyújtandó 
támogatást az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap30, az 
Európai Szociális Alap Plusz31, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap32 és 
a Jogérvényesülés, Jogok és Értékek Alap 
keretében meghatározott típusú 
tevékenységekre lehet nyújtani.

__________________ __________________
30 COM(2018)0372 – Javaslat – az Európai 
Parlament és a Tanács rendelete az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapról és a 
Kohéziós Alapról.

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

31 COM(2018)0382 – Javaslat – az Európai 
Parlament és a Tanács rendelete az Európai 
Szociális Alap Pluszról (ESZA+).

31 COM(2018)0382 – Javaslat – az Európai 
Parlament és a Tanács rendelete az Európai 
Szociális Alap Pluszról (ESZA+).

32 COM(2018)0392 – Javaslat – Az 
Európai Parlament és a Tanács rendelete a 
közös agrárpolitika keretében a tagállamok 
által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP-
stratégiai terv) nyújtott, az Európai 
Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és 

32 COM(2018)0392 – Javaslat – Az 
Európai Parlament és a Tanács rendelete a 
közös agrárpolitika keretében a tagállamok 
által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP-
stratégiai terv) nyújtott, az Európai 
Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és 
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az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap (EMVA) által finanszírozott 
támogatásra vonatkozó szabályok 
megállapításáról, valamint az 
1305/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet és az 1307/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről.

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap (EMVA) által finanszírozott 
támogatásra vonatkozó szabályok 
megállapításáról, valamint az 
1305/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet és az 1307/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e rendelet szerinti programok és 
tevékenységek érvényesítik az 
éghajlatváltozás, a környezetvédelem és a 
nemek közötti egyenlőség szempontjait34, 
és adott esetben kezelik a fenntartható 
fejlesztési célok közötti összefüggéseket, 
hogy előmozdítsák azokat az integrált 
tevékenységeket, amelyek járulékos előnyt 
teremthetnek és koherens módon többféle 
célkitűzést teljesíthetnek.

(2) Az e rendelet szerinti programok és 
tevékenységek érvényesítik az 
éghajlatváltozás, a környezetvédelem, az 
alapvető jogok és a nemek közötti 
egyenlőség szempontjait, és adott esetben 
kezelik a fenntartható fejlesztési célok 
közötti összefüggéseket34, hogy 
előmozdítsák azokat az integrált 
tevékenységeket, amelyek járulékos előnyt 
teremthetnek és koherens módon többféle 
célkitűzést teljesíthetnek.

_________________ _________________
34 
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

34 
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

Módosítás 32

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 

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, különös 
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támogatásoknak a hatókör és az intenzitás 
tekintetében különbözniük kell a 
szükségletek, a reformok iránti 
elkötelezettség mértéke, valamint a 
reformok végrehajtásában elért 
eredmények szerint.

tekintettel a források felvételéhez 
szükséges kapacitásuk javítására. A 
támogatásoknak a hatókör és az intenzitás 
tekintetében különbözniük kell a 
szükségletek, a reformok iránti 
elkötelezettség mértéke, valamint a 
reformok végrehajtásában elért 
eredmények szerint.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Az uniós támogatás felfüggesztése

1. Amennyiben egy kedvezményezett 
országban a jogállamiság, a demokrácia, 
az emberi jogok és az alapvető 
szabadságok helyzete nagymértékben 
romlik, vagy a kedvezményezett megszegi 
az Unióval kötött vonatkozó 
megállapodásokban vállalt 
kötelezettségeket, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 14. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktust fogadjon el az e rendelet 
I. mellékletének az uniós támogatás 
felfüggesztése vagy részleges 
felfüggesztése céljából történő módosítása 
érdekében. A részleges felfüggesztés 
esetén fel kell tüntetni azokat a 
programokat, amelyekre a felfüggesztés 
vonatkozik. Ilyen döntések 
meghozatalakor a Bizottságnak 
gondoskodnia kell arról, hogy a polgárok 
számára közvetlen előnyökkel járó –
 különösen a nem kormányzati szereplők 
által irányított és a jogállamiságot, a 
demokráciát, az emberi jogokat és az 
alapvető szabadságokat közvetlenül 
erősítő – intézkedések pénzügyi 
támogatásának lehetősége továbbra is 
megmaradjon.
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2. Amennyiben a Bizottság úgy 
találja, hogy a támogatás felfüggesztését 
indokoló okok már nem állnak fenn, a 14. 
cikkel összhangban felhatalmazást kell 
kapnia arra, hogy az uniós támogatás 
visszaállítása érdekében az I. melléklet 
módosítására vonatkozó, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. cikk 17. cikk

Tájékoztatás, kommunikáció és közzététel Tájékoztatás, kommunikáció és közzététel

(1) Az [NDICI-rendelet] 36. és 37. 
cikkét kell alkalmazni.

(1) Az e rendelet szerinti pénzügyi 
segítségnyújtás során a Bizottság, és a 
kedvezményezett országok uniós 
küldöttségei minden szükséges intézkedést 
megtesznek az uniós pénzügyi támogatás 
láthatóságának biztosítása érdekében, 
beleértve a kedvezményezettek e 
követelményeknek való megfelelésének 
nyomon követését. Az IPA-ból 
finanszírozott fellépésekre az Unió külső 
tevékenységére vonatkozó kommunikációs 
és láthatósági kézikönyvben 
meghatározott követelményeket kell 
alkalmazni. A Bizottság az uniós 
finanszírozású projektek esetében minden 
egyes kedvezményezett számára a 
láthatósági és kommunikációs 
intézkedésekre vonatkozó 
iránymutatásokat fogad el.
(1a) A Bizottság az uniós értékek 
megismertetése és az uniós támogatás 
hozzáadott értékének kiemelése érdekében 
a stratégiai tájékoztatást és a társadalmi 
diplomáciát megerősítő intézkedéseket 
hoz.
(1b) Az uniós finanszírozás 
kedvezményezettjei elismerik az uniós 
finanszírozás eredetét, és gondoskodnak 
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annak megfelelő láthatóságáról a 
következők révén:
a) az Uniótól kapott támogatást 
kiemelő nyilatkozat feltüntetése jól látható 
módon a források felhasználásával 
kapcsolatos dokumentumokon és 
tájékoztató anyagokon, adott esetben a 
hivatalos weboldalon, amennyiben ilyen 
létezik;
b) az intézkedések és azok 
eredményeinek népszerűsítése 
következetes, hatékony és arányos célzott 
információk eljuttatásával többféle 
közönségnek, többek között a médiának és 
a nyilvánosságnak.
(1c) A Bizottság e rendelettel, valamint 
a rendeletben meghatározott fellépésekkel 
és eredményeikkel kapcsolatos 
tájékoztatási és kommunikációs 
fellépéseket hajt végre. A rendelethez 
allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül az 
Unió politikai prioritásaira vonatkozó 
intézményi kommunikáció költségeinek 
fedezésére is kell fordítani, amennyiben 
azok a kihívások közvetlenül 
kapcsolódnak a 3. cikkben, valamint a II. 
és III. mellékletben említett 
célkitűzésekhez.

Módosítás 35

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 

a) A jogállamiság, a demokrácia, az 
alapvető jogok és az emberi jogok –
 beleértve a kisebbségek jogait is – 
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 
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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.

munkaerő-felvételt és az igazságügyi 
együttműködés előmozdítását, értékelési és 
előléptetési rendszereket, valamint a 
jogsértések esetén alkalmazandó hatékony 
fegyelmi eljárásokat, a média 
függetlenségének biztosítását és 
előmozdítását; hatékony eszközök 
kifejlesztése a szervezett bűnözés, az 
emberkereskedelem, a csempészés, 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 nők és kisebbségi 
csoportok tényleges politikai részvételének 
ösztönzése és támogatása; a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítésének prioritásként 
kezelése, és konkrét lépések megtétele a 
nemek közötti egyenlőség érvényesítésére 
minden szakpolitikai területen.

Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A nemzeti, etnikai vagy nyelvi 
kisebbségekhez tartozó személyek jogai 
tiszteletben tartásának előmozdítása. A 
beavatkozásnak a következőkre kell 
irányulnia: a kisebbségi problémák 
depolitizálását támogató intézkedések, jogi 
keretek és hosszú távú stratégiák 
kidolgozása a kisebbségi jogok védelmére; 
megbízható kapacitások kiépítése a 
meglévő kisebbségvédelmi jogszabályok 
gyakorlati alkalmazásának nyomon 
követéséhez, a hatékony alkalmazás és a 
hiányosságok megszüntetése érdekében; 
lehetőség biztosítása a kisebbségi 
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részvételt garantáló 
kormányzati/parlamenti/államigazgatási 
és igazságszolgáltatási struktúrák 
létrehozására, valamint speciális 
kisebbségi testületek vagy fórumok –
 például kisebbségi tanácsok – 
létrehozására; a kisebbségi nyelvek 
használatának elősegítése és támogatása 
az oktatásban, a közigazgatásban, a 
közösségi és a kulturális életben, valamint 
a médiában; a pozitív diszkriminációval és 
a támogató intézkedésekkel kapcsolatos 
bevált gyakorlatok megosztása;

Módosítás 37

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) A romák helyzetének javítása. A 
beavatkozásnak a következőkre kell 
irányulnia: a romák befogadását és 
integrációját célzó hiteles, átfogó és 
megfelelően finanszírozott hosszú távú 
stratégiák kidolgozása; a romák helyzetét 
javító intézkedések az oktatás, az 
egészségügy, a lakhatás és a 
foglalkoztatás területén, célzott 
intézkedésekkel az írástudatlanság és a 
korai iskolaelhagyás csökkentésére; a 
romák köz- és politikai életben való 
érdemi részvételét biztosító intézkedések;

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A közigazgatás reformja a 
közigazgatási elvekkel összhangban. A 
beavatkozásnak a következőkre kell 
irányulnia: a közigazgatási-reform 
keretének megerősítése; a stratégiai 

b) A közigazgatás reformja a 
közigazgatási elvekkel összhangban. A 
beavatkozásnak a következőkre kell 
irányulnia: a közigazgatási-reform 
keretének megerősítése; a stratégiai 
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tervezés, valamint az inkluzív és 
ismeretalapú szakpolitika javítása, továbbá 
jogalkotási fejlesztések; a közszolgálat 
szakmaiságának erősítése és a politikától 
való elkülönítése az érdemelvűség 
beágyazása révén, az átláthatóság és 
elszámoltathatóság előmozdítása; a 
szolgáltatások minőségének és nyújtásának 
javítása, ideértve a megfelelő közigazgatási 
eljárásokat és az állampolgár-központú e-
kormányzatot; az államháztartási 
gazdálkodás és a megbízható statisztikák 
előállításának megerősítése.

tervezés, valamint az inkluzív és 
ismeretalapú szakpolitika javítása, továbbá 
jogalkotási fejlesztések; a civil társadalmi 
– például a női érdekképviseleti – 
szervezetekkel folytatott együttműködés 
megerősítése, mivel ezek kulcsszerepet 
játszanak egy jól működő demokrácia 
életében; a közszolgálat szakmaiságának 
erősítése és a politikától való elkülönítése 
az érdemelvűség beágyazása révén, az 
átláthatóság és elszámoltathatóság 
előmozdítása; a szolgáltatások 
minőségének és nyújtásának javítása a 
megkülönböztetésmentesség biztosítása és 
a személyre szabott támogatás mellett, 
ideértve a megfelelő közigazgatási 
eljárásokat és az állampolgár-központú e-
kormányzatot; az államháztartási 
gazdálkodás megerősítése és 
korszerűsítése; az adóigazgatás reformja, 
a digitális gazdaság kialakítása és a 
megbízható statisztikák előállítása.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) Az Unió és partnerei kapacitásának 
megerősítése a határokon átnyúló 
bűnözés, a konfliktusok megelőzése, a 
békeépítés, valamint a válságok előtti és 
utáni állapotok kezelése érdekében, többek 
között korai előrejelzés és 
konfliktusérzékeny kockázatelemzés révén; 
az emberek közötti hálózatépítés, a 
megbékélés, a béke- és bizalomépítéssel 
kapcsolatos intézkedések előmozdítása, a 
biztonságot és a fejlesztést szolgáló 
kapacitásépítési intézkedések támogatása; 
stratégiai és műveleti együttműködés az 
Unióval határigazgatási kérdésekben, a 
kedvezményezettek és az uniós tagállamok 
közötti rendőrségi és igazságügyi 
együttműködés elősegítése a határokon 
átnyúló bűnözés semlegesítése és a 
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kiberbiztonság és a kiberbűnözés elleni 
küzdelem területén a kapacitásépítés 
támogatása.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) A partnerországok szabályainak az 
EU szabályaihoz és előírásaihoz, 
szakpolitikáihoz és gyakorlatához, ezen 
belül a közbeszerzési, a verseny- és az 
állami támogatási és alapvető jogokra 
vonatkozó szabályokhoz való igazodásának 
előmozdítása, valamint az uniós 
vívmányok végrehajtásához szükséges 
képességek fejlesztése.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) Az oktatáshoz, képzéshez és 
élethosszig tartó tanuláshoz való 
hozzáférés megerősítése minden szinten, 
valamint ezek minőségének javítása, 
továbbá támogatás nyújtása a kulturális és 
kreatív ágazatok részére. Az ezen a 
területen történő beavatkozásnak a 
következőkre kell irányulnia: a színvonalas 
kisgyermekkori nevelésben és 
gondozásban, az alapfokú és középfokú 
oktatásban való egyenlő részvétel 
előmozdítása; az alapkészségek tanításának 
javítása; az iskolázottság növelése, a korai 
iskolaelhagyás csökkentése és a tanárok 
képzésének megerősítése. A szakoktatási 
és szakképzési rendszerek fejlesztése, 
valamint a munkahelyi környezetben 
történő tanulás előmozdítása a 
munkaerőpiacra való bejutás 

g) Az oktatáshoz, képzéshez és 
élethosszig tartó tanuláshoz való 
hozzáférés megerősítése minden szinten, 
valamint ezek minőségének javítása, 
továbbá támogatás nyújtása a kulturális és 
kreatív ágazatok részére. Az ezen a 
területen történő beavatkozásnak a 
következőkre kell irányulnia: a színvonalas 
kisgyermekkori nevelésben és 
gondozásban, az alapfokú és középfokú 
oktatásban való egyenlő részvétel 
előmozdítása; az alapkészségek tanításának 
javítása; az iskolázottság növelése, a korai 
iskolaelhagyás csökkentése, a diplomák és 
a készségek kölcsönös elismerésének 
biztosítása és a tanárok képzésének 
megerősítése. A szakoktatási és 
szakképzési rendszerek fejlesztése, 
valamint a munkahelyi környezetben 
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megkönnyítése érdekében; a felsőoktatás 
minőségének és relevanciájának növelése; 
a volt diákok hálózati tevékenységének 
ösztönzése; az egész életen át tartó 
tanulásban való részvétel lehetőségének 
javítása, valamint az oktatási és képzési 
infrastruktúrába irányuló, különösen olyan 
beruházások támogatása, amelyek célja a 
területi egyenlőtlenségek mérséklése és az 
integrált oktatás előmozdítása többek 
között a digitális technológiák alkalmazása 
révén.

történő tanulás előmozdítása a 
munkaerőpiacra való bejutás 
megkönnyítése érdekében; a felsőoktatás 
minőségének és relevanciájának növelése; 
a volt diákok hálózati tevékenységének 
ösztönzése; az egész életen át tartó 
tanulásban való részvétel lehetőségének 
javítása, valamint az oktatási és képzési 
infrastruktúrába irányuló, különösen olyan 
beruházások támogatása, amelyek célja a 
területi egyenlőtlenségek mérséklése és az 
integrált oktatás előmozdítása többek 
között a digitális technológiák alkalmazása 
révén.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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 és 
megkülönböztetéstől mentes 
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 
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megerősítésének támogatása. felügyelőségek korszerűsítésének és 
megerősítésének támogatása.

Módosítás 43

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 
felszámolása. Az ezen a területen történő 
beavatkozásnak arra kell irányulnia, hogy 
korszerűsítse az inkluzív szociális védelmi 
rendszereket annak érdekében, hogy 
hatékony, eredményes, 
megkülönböztetésmentes 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: hozzáférés biztosítása a 
nemzetközi védelemhez, a jogszerű 
migrációnak és a munkaerő 
migrációjának elősegítése, valamint a 
marginalizálódott közösségek, például a 
migránsok és a romák integrálása; a 
nemen, fajon, bőrszínen, etnikai vagy 
társadalmi származáson, genetikai 
jellemzőkön, nyelven, 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.

Módosítás 44
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – I pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) A digitális technológiákhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, 
valamint a kutatás, technológiafejlesztés és 
innováció megerősítése a digitális 
összekapcsoltságba, a digitális bizalomba 
és biztonságba, a digitális készségekbe és a 
vállalkozói készségbe, valamint a kutatási 
infrastruktúrába és a megfelelő 
környezetbe történő beruházás révén, a 
hálózatépítés és az együttműködés 
egyidejű ösztönzésével.

l) A digitális technológiákhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, 
valamint a kutatás, technológiafejlesztés és 
innováció megerősítése a digitális 
összekapcsoltságba – külön figyelmet 
fordítva a leghátrányosabb helyzetű 
mikrorégiókra, vidéki területekre és ezek 
lakóira –, a digitális bizalomba és 
biztonságba, a digitális készségekbe és a 
vállalkozói készségbe, valamint a kutatási 
infrastruktúrába és a megfelelő 
környezetbe történő beruházás révén, a 
hálózatépítés és az együttműködés 
egyidejű ösztönzésével.

Módosítás 45

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

na) A turizmus támogatása, továbbá a 
kulturális és természeti örökség 
védelmének segítése. A beavatkozásnak a 
következőkre kell irányulnia: a kulturális 
örökség, többek között a kisebbségek 
kulturális örökségének megőrzése és 
helyreállítása, a természeti örökség 
védelme és támogatása és a fenntartható 
turizmus ösztönzése; 

Módosítás 46

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 

a) a foglalkoztatás, a munkavállalói 
mobilitás, valamint a társadalmi és 
kulturális befogadás határokon átnyúló 
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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;

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 migráns 
közösségek, a roma és a kiszolgáltatott 
helyzetű csoportok integrálása; az állami 
foglalkoztatási szolgálatokba történő 
beruházások; a közegészségügybe és a 
szociális szolgáltatásokba irányuló 
beruházások támogatása;

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a fiatalokat, az oktatást és a 
készségfejlesztést célzó beruházások, 
többek között közös oktatási, szakképzési 
és képzési programok fejlesztése és 
végrehajtása, valamint a közös ifjúságügyi 
tevékenységeket támogató infrastruktúrák 
fejlesztése;

f) a fiatalokat, az oktatást és a 
készségfejlesztést célzó beruházások, 
többek között a készségek és a képesítések 
elismerésének biztosítása, közös oktatási, 
szakképzési és képzési programok 
fejlesztése és végrehajtása, valamint a 
közös ifjúságügyi tevékenységeket 
támogató infrastruktúrák fejlesztése;

Módosítás 48

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) befektetés a civil társadalmi 
szervezetek kapacitásépítésébe; 

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 bekezdés – bevezető rész
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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:
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