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MÓDOSÍTÁSOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió célja, hogy különleges 
kapcsolatok kialakítása útján a jólét és a 
jószomszédi viszonyok térségét hozza létre 
az Európai Unió, valamint a rendelet 
mellékletében felsorolt országok és 
területek (a továbbiakban: partnerországok) 
részvételével.

(1) Az Unió célja, hogy különleges 
kapcsolatok kialakítása útján a jólét és a 
jószomszédi viszonyok térségét hozza létre 
az Európai Unió, valamint a rendelet 
mellékletében felsorolt országok és 
területek (a továbbiakban: partnerországok) 
részvételével, hozzájárulva egyúttal a 
szegénység visszaszorításához a 
partnerországokban.

Indokolás

Az Uniónak világosan ki kell nyilvánítania elkötelezettségét a vele szomszédos országokban 
tapasztalható szegénység visszaszorításában való aktív szerepvállalás mellett. Az Európai 
Unióról szóló szerződés 21. cikkével összhangban a szegénység visszaszorításának az eszköz 
általános célkitűzései között kell szerepelnie.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) fenntartható és inkluzív fejlődés minden 
tekintetben, a szegénység csökkentése, a 
magánszektor fejlesztése révén is; a belső 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió, a 

d) fenntartható és inkluzív fejlődés minden 
tekintetben, a szegénység csökkentése, a
jólét megteremtése, a magánszektor 
fejlesztése révén is; a belső gazdasági, 
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vidékfejlesztés, az éghajlatváltozással 
kapcsolatos fellépések és a katasztrófákkal
szembeni ellenálló-képesség előmozdítása;

társadalmi és területi kohézió, a 
vidékfejlesztés, az éghajlatváltozással 
kapcsolatos fellépések, a 
katasztrófamegelőzés, valamint a 
válságkészültség és a válsággal szembeni 
ellenálló-képesség előmozdítása;

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) bizalomerősítés és a biztonsághoz 
hozzájáruló egyéb intézkedések, valamint a 
konfliktusok megelőzésének és 
rendezésének ösztönzése;

e) bizalomerősítés és a biztonsághoz 
hozzájáruló egyéb intézkedések, valamint a 
konfliktusok megelőzésének és 
rendezésének ösztönzése, ideértve a 
válságokat követő helyzetekben, valamint 
a nemzetépítés során nyújtott támogatást;

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Válságok vagy a demokrácia, a 
jogállamiság, az emberi jogok és az 
alapvető szabadságjogok 
veszélyeztetettsége, illetve természeti vagy 
ember által előidézett katasztrófák esetén a 
programozási dokumentumok ad hoc 
felülvizsgálatára kerülhet sor. Az ilyen 
sürgősségi felülvizsgálat során is 
biztosítják a jelen rendelet alapján nyújtott 
uniós támogatások és az egyéb uniós 
pénzügyi eszközükből nyújtott támogatások 
közötti koherencia fennmaradását. A 

(9) Válságok vagy a demokrácia, a 
jogállamiság, az emberi jogok és az 
alapvető szabadságjogok 
veszélyeztetettsége, illetve természeti vagy 
ember által előidézett katasztrófák esetén a 
programozási dokumentumok ad hoc 
felülvizsgálatára kerülhet sor. Ilyen 
sürgősségi felülvizsgálat részeként 
intézkedéseket hozhatnak a gyorssegélyről 
hosszú távú fejlesztési tevékenységekre 
való átmenet megkönnyítését szolgáló 
tevékenységek finanszírozására, beleértve 
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sürgősségi felülvizsgálat módosított 
programozási dokumentumok elfogadását 
is eredményezheti. Ilyen esetben a 
Bizottság az elfogadást követő egy 
hónapon belül tájékoztatás céljából 
megküldi a módosított programozási 
dokumentumokat az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak.

azokat a tevékenységeket, amelyek a 
kedvezményezettek válságokkal szembeni 
ellenálló-képességének fokozását 
célozzák. Az ilyen sürgősségi felülvizsgálat 
során is biztosítják a jelen rendelet alapján 
nyújtott uniós támogatások és az egyéb 
uniós pénzügyi eszközökből nyújtott 
támogatások közötti koherencia 
fennmaradását. A sürgősségi felülvizsgálat 
módosított programozási dokumentumok 
elfogadását is eredményezheti. Ilyen 
esetben a Bizottság az elfogadást követő 
egy hónapon belül tájékoztatás céljából 
megküldi a módosított programozási 
dokumentumokat az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak.

Indokolás

Fontos megőrizni a 2006. október 24-i, 1638/2006/EK rendeletben is lefektetett lehetőséget a 
programozási dokumentumok felülvizsgálatára a gyorssegélyről hosszú távú fejlesztési 
tevékenységekre való átmenet megkönnyítését célzó intézkedések meghozása céljából.

Or. en

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő 
harmadik napon lép hatályba. Ez a rendelet
2014. január 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő 
harmadik napon lép hatályba. Ez a rendelet
2014. január 1-jétől 2020. december 31-ig 
alkalmazandó.

Or. en
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