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RÖVID INDOKOLÁS

A Külügyi Bizottság és a Fejlesztési Bizottság megállapodott a Parlament eljárási szabályzata 
50. cikkének („társbizottságok”) az e rendeletről szóló jogalkotási jelentésre való 
alkalmazásáról. A Fejlesztési Bizottság kizárólagos hatáskörrel rendelkezik az Európai 
Bizottság rendeletre irányuló javaslatának alábbi szempontjai tekintetében:

- a segélyek feltételekhez való kötöttségének megszüntetéséről szóló rendelkezések (8. 
cikk), amennyiben az érintett intézkedések megfelelnek a hivatalos fejlesztési segély 
(ODA) kritériumainak;

- a segélyeknek a Fejlesztési Együttműködési Eszközre (DCI) való egyedi alkalmazásuk 
tekintetében való függetlenítésével kapcsolatos rendelkezések (jelenleg a 9. cikkben) ;

- egyéb, konkrétan és kizárólag a DCI-ra vonatkozó rendelkezések, beleértve azokat, 
amelyek még nem szerepelnek a javaslatban, és amelyek nem ássák alá a rendelet által 
érintett eszközök átfogó koherenciáját, beleértve különösen azokat a rendelkezéseket, 
amelyek a DCI által lefedett fejlődő országoknak nyújtott költségvetés-támogatás 
felhasználásával kapcsolatosak.

A DCI-re és/vagy az ODA-ra való kizárólagos alkalmazást egyértelműen feltüntetik a 
Fejlesztési Bizottság által kizárólagos hatáskörének megfelelően benyújtott módosítások.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Uniónak a külső 
tevékenységekhez kapcsolódó 
szakpolitikák egész sorát lefedő, átfogó 
eszközrendszert kell elfogadnia, amelynek
végrehajtásához speciális közös szabályok 
és eljárások szükségesek. Ezek az 
eszközök: a Fejlesztési Együttműködési 
Eszköz („DCI”), a Demokrácia és az 
Emberi Jogok Európai Eszköze
(„EIDHR”), az Európai Szomszédsági 
Támogatási Eszköz („ENI”), a Stabilitási 
Eszköz („IfS”), a Nukleáris Biztonsági 

(1) Az Európai Uniónak a külső 
tevékenységekhez kapcsolódó 
szakpolitikák egész sorát lefedő, átfogó 
eszközrendszert kell elfogadnia, amelynek
végrehajtását speciális közös szabályok és 
eljárások segíthetik. Ezek az eszközök: a 
Fejlesztési Együttműködési Eszköz
(„DCI”), a Demokrácia és az Emberi Jogok 
Európai Eszköze („EIDHR”), az Európai 
Szomszédsági Támogatási Eszköz („ENI”), 
a Stabilitási Eszköz („IfS”), a Nukleáris 
Biztonsági Együttműködési Eszköz
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Együttműködési Eszköz („INSC”), az 
Előcsatlakozási Támogatási Eszköz
(„IPA”) és a Partnerségi Eszköz („PI”).

(„INSC”), az Előcsatlakozási Támogatási 
Eszköz („IPA”) és a Partnerségi Eszköz
(„PI”).

Or. en

Indokolás

A közös szabályok elfogadására nincs jogi kötelezettség; a közös szabályok hiánya nem 
feltétlenül akadályozza az eszközök működését. Ezért közös szabályokat kell alkalmazni 
amikor csak lehetséges, de megfelelő rugalmasságot kell biztosítani annak érdekében, hogy 
minden egyes eszközt saját egyedi szabályai irányíthassák, egyedi jellemzői és saját céljai 
függvényében.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezek az eszközök általában előírják, 
hogy az azok alapján finanszírozott 
fellépésekre többéves indikatív
programozásnak kell vonatkoznia, amely 
biztosítja azt a keretet, amelyen belül a 
finanszírozási határozatokat el kell fogadni 
a költségvetési rendelettel és a Bizottság
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 2011. 
február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben
megállapított eljárásokkal összhangban.

(2) Ezek az eszközök általában előírják, 
hogy az azok alapján finanszírozott 
fellépésekre többéves stratégiai
programozásnak kell vonatkoznia, amely 
biztosítja azt a keretet, amelyen belül a 
finanszírozási határozatokat el kell fogadni 
a költségvetési rendelettel, és – mind a
programozási, mind a végrehajtási
határozatok esetében – az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
290. és 291. cikkében megállapított
megfelelő eljárásokkal összhangban.

Or. en

Indokolás

Különbséget kell tenni a programozási döntések, melyek tisztán politikai jellegűek, és az 
egyszerű végrehajtási döntések között. 
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Stratégiai programozási 
dokumentumoknak hívjuk azokat a 
dokumentumokat, amelyek a célokat, 
prioritásokat, várt eredményeket és 
keretösszegeket az egyes pénzügyi 
programok vonatkozásában nagy 
vonalakban meghatározzák. Elfogadásuk 
és felülvizsgálatuk rugalmasabbá és 
hatékonyabbá tétele céljából ezekben az 
ügyekben hatáskörrel kell felruházni a 
Bizottságot.

Or. en

Indokolás

Különbséget kell tenni a programozási döntések, melyek tisztán politikai jellegűek – és ezért 
meghozatalukba társ-jogalkotókat kell bevonni –, és az egyszerű végrehajtási döntések között. 
A programozási döntések vonatkozásában a szöveg az Elnökök Értekezlete 2010. szeptember 
9-i határozatából került átvételre.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A finanszírozási határozatok formája a 
többéves indikatív programozásban foglalt 
terveket követve éves vagy többéves
cselekvési program vagy egyedi 
intézkedés, az előre nem látható és indokolt 
szükségletek által igényelt esetekben 
különleges intézkedés, valamint kísérő 
intézkedés lehet.

(3) A finanszírozási határozatok formája a 
többéves stratégiai programozásban foglalt 
terveket követve éves vagy kétéves
cselekvési program vagy egyedi 
intézkedés, az előre nem látható és indokolt 
szükségletek által igényelt esetekben 
különleges intézkedés, valamint kísérő 
intézkedés lehet.

Or. en
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Indokolás

A jelenleg hatályos eszközökben a fő végrehajtási dokumentumok az éves cselekvési 
programok. Tiszteletben kell tartani a Bizottság nagyobb rugalmasságra irányuló kérését, 
ugyanakkor egyensúlyt kell találni a szükséges parlamenti felügyelet – ami könnyebben 
gyakorolható rövidebb időszakra vonatkozó intézkedések felett – és a Bizottság által kért 
rugalmasság között. A cselekvési programokra vonatkozó időszakok egy évről – ahogyan a 
jelenlegi DCI-ban szerepel – két évre való meghosszabbítása elfogadható kompromisszum.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Figyelemmel e végrehajtási aktusok
szakpolitikai programozási vagy pénzügyi 
végrehajtási jellegére és különösen a 
költségvetési vonzataikra, általában a 
vizsgálóbizottsági eljárást alkalmazni kell
az elfogadásukra, kivéve a kis pénzügyi 
jelentőséggel bíró intézkedéseket. A 
Bizottságnak azonban olyan kellően 
indokolt esetben, amikor az Unió gyors 
válaszának szükségessége ezt megköveteli, 
azonnal alkalmazandó végrehajtási 
aktusokat kell elfogadnia.

(4) Figyelemmel e végrehajtási aktusok 
pénzügyi végrehajtási jellegére és 
különösen a költségvetési vonzataikra,
elfogadásukra általában a 
vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni, 
kivéve a 10 millió eurónál kisebb léptékű 
egyedi intézkedések, különleges 
intézkedések és támogató intézkedések 
esetében.

Or. en

Indokolás

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off amount of EUR 10 
million was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 10 millió eurónál kisebb léptékű 
egyedi intézkedések, különleges 
intézkedések és támogató intézkedések 
elfogadására általában a tanácsadó 
bizottsági eljárást kell alkalmazni. A 
Bizottságnak azonban olyan kellően 
indokolt esetben, amikor az Unió gyors 
válaszának szükségessége ezt megköveteli, 
azonnal alkalmazandó végrehajtási 
aktusokat kell elfogadnia.

Or. en

Indokolás

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off amount of EUR 10 
million was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A finanszírozási határozatokban az 
egyes fellépések leírása – amely 
meghatározza a fellépés célkitűzéseit, a 
részét képező fő tevékenységeket, a várt 
eredményeket, a várható költségvetést és 
ütemtervet, valamint a teljesítés nyomon 
követésére szolgáló eljárásokat – további 
jóváhagyást igényel, a 182/2011/EU 
rendeletben meghatározott eljárásokkal 
összhangban.

törölve
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Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt szöveg a programozási és a végrehajtási szint közötti zavart 
eredményezhet.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A pénzügyi eszközök végrehajtásánál, 
amennyiben a művelet igazgatásával 
pénzügyi közvetítőt bíznak meg, a 
bizottsági határozat elsősorban a 
következőkre vonatkozó rendelkezéseket 
foglalja magában: kockázatmegosztás, a 
végrehajtásért felelős közvetítő díjazása, a 
pénzeszközök felhasználása és 
újrafelhasználása, valamint az esetleges 
nyereségek.

(6) A pénzügyi eszközök végrehajtásánál, 
amennyiben a művelet igazgatásával 
pénzügyi közvetítőt bíznak meg, a 
bizottsági határozat elsősorban a 
következőkre vonatkozó rendelkezéseket 
foglalja magában: kockázatmegosztás,
átláthatóság, a végrehajtásért felelős 
közvetítő díjazása, a pénzeszközök 
felhasználása és újrafelhasználása, 
valamint az esetleges nyereségek.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Bár az Unió által nyújtott külső 
támogatás finanszírozási igényei 
növekszenek, az Unió gazdasági és 
költségvetési helyzete korlátozza az ilyen 
jellegű támogatáshoz rendelkezésre álló 
forrásokat. A Bizottságnak ezért a 
rendelkezésre álló források leghatékonyabb 
felhasználására kell törekednie, különösen 
a tőkeáttételi hatással rendelkező pénzügyi 
eszközök használata útján. Az ilyen 
tőkeáttételi hatást növeli az, hogy lehetőség 
van a befektetett és a pénzügyi eszközök 

(8) Bár az Unió által nyújtott külső 
támogatás finanszírozási igényei 
növekszenek, az Unió gazdasági és 
költségvetési helyzete korlátozza az ilyen 
jellegű támogatáshoz rendelkezésre álló 
forrásokat. A Bizottságnak ezért a 
rendelkezésre álló források leghatékonyabb 
felhasználására kell törekednie, különösen 
a tőkeáttételi hatással rendelkező pénzügyi 
eszközök használata útján. Az ilyen 
tőkeáttételi hatást növeli az, hogy lehetőség 
van a befektetett és a pénzügyi eszközök 
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által generált összegek felhasználására és 
újbóli felhasználására.

által generált összegek felhasználására és 
újbóli felhasználására. Ezt a tőkeáttételi 
hatást egyértelműen ki kell mutatni, 
különösen a hivatalos fejlesztési segélybe 
vagy az éghajlatváltozás elleni küzdelem 
finanszírozásába beszámított eszközök 
esetében. Ezekben az esetekben a generált 
forrásoknak egyértelműen hozzá kell 
járulniuk a szegénység felszámolásához és 
igazodniuk kell a segélyhatékonysági 
alapelvekhez, illetve – az éghajlatváltozás 
elleni küzdelem finanszírozása esetén – az 
UNFCCC kiemelt területeihez és 
kötelezettségvállalásaihoz.

Or. en

Indokolás

E módosításra annak biztosítása érdekében van szükség, hogy a DCI eszköz keretében 
nyújtott segély feltételekhez kötésének megszüntetésére vonatkozó szabályok megfeleljenek az 
OECD-DAC iránymutatásoknak, melyek alkalmazására az EU kötelezettséget vállalt.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Összhangban az Európai Unió által a 
segélyek hatékonyságáról szóló 3. és 4. 
magas szintű fórumon tett 
kötelezettségvállalásokkal (Accra 2008 és 
Busan 2011), valamint a legkevésbé fejlett 
országoknak és a súlyosan eladósodott 
szegény országoknak nyújtott hivatalos 
fejlesztési segély feltételekhez kötésének 
megszüntetéséről szóló OECD-DAC 
ajánlással, a Bizottságnak a lehető 
legnagyobb mértékben csökkentenie kell 
kell az uniós segélyek feltételekhez 
kötöttségét és növelnie kell a közbeszerzési 
/ támogatás-odaítélési eljárásai tényleges 
megnyitását és átláthatóságát, különösen 
innovatív finanszírozási mechanizmusok 
használata esetén.
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Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) Az Unió nemzetközi szintű fellépése 
azon elvekre épül, amelyek létrehozását, 
fejlődését és bővítését vezérelték, és 
amelyeket a világ többi részén is 
érvényesíteni kíván: a demokrácia, a 
jogállamiság, az emberi jogok és alapvető 
szabadságok egyetemes és oszthatatlan 
volta, az emberi méltóság tiszteletben 
tartása, az egyenlőség és a szolidaritás 
elvei, valamint az Egyesült Nemzetek 
Alapokmányában foglalt elvek és a 
nemzetközi jog tiszteletben tartása.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
8 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8c) Az Unió ezen eszközök keretében 
végrehajtott külső fellépése hatásának a 
partnerországokban bekövetkező konkrét 
változásokban kell testet öltenie. 
Amennyiben lehetséges, e hatást olyan, 
előre meghatározott, egyértelmű, átlátható 
és mérhető mutatók alapján kell nyomon 
követni és értékelni, amelyek közvetlenül 
kapcsolódnak az egyes eszközök céljaihoz, 
figyelembe véve az Uniónak az EUMSZ 
208. cikke szerinti kötelezettségeit.

Or. en
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
8 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8d) Az eszközök hatásának 
optimalizálása és annak biztosítása 
érdekében, hogy a rendelkezésre álló 
források leghatékonyabb felhasználására 
törekedjenek, a Bizottságnak kétéves 
jelentésében a Szerződés vonatkozó 
rendelkezéseinek tükrében többek közt 
értékelnie kell a költségvetés vonatkozó 
tételéből finanszírozott összes eszköz 
közötti komplementaritást, szinergiákat és 
kölcsönös megerősítést.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Annak biztosítása érdekében, hogy 
láthatóvá váljon az Uniónak a 
kedvezményezett országok polgárai és az 
uniós tagállamok polgárai számára 
nyújtott támogatása, adott esetben 
megfelelő és célzott kommunikációra és 
tájékoztatásra van szükség a nemzeti, 
regionális és helyi média vagy egyéb 
eszközök révén. A Bizottságnak e 
tekintetben minimális és megfelelő 
követelményeket kell meghatároznia a 
kedvezményezettekkel szoros 
együttműködésben, és az e 
követelményeknek való megfelelést 
nyomon kell követni.
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Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez a rendelet az Unió által a következő 
eszközök keretébe tartozó 
tevékenységekhez, így cselekvési 
programokhoz és más intézkedésekhez
biztosított pénzügyi támogatás nyújtásának 
szabályait és feltételeit állapítja meg: a 
Fejlesztési Együttműködési Eszköz
(„DCI”), a Demokrácia és az Emberi Jogok 
Európai Eszköze („EIDHR”), az Európai 
Szomszédsági Támogatási Eszköz („ENI”), 
a Stabilitási Eszköz („IfS”), a Nukleáris 
Biztonsági Együttműködési Eszköz
(„INSC”), az Előcsatlakozási Támogatási 
Eszköz („IPA”) és a Partnerségi Eszköz
(„PI”) (a továbbiakban együttesen: az 
eszközök, külön-külön: az alkalmazandó 
eszköz).

1. Ez a rendelet az Unió által a következő 
eszközök keretébe tartozó 
tevékenységekhez biztosított pénzügyi 
támogatás nyújtásának szabályait és 
feltételeit állapítja meg: a Fejlesztési 
Együttműködési Eszköz („DCI”), a 
Demokrácia és az Emberi Jogok Európai 
Eszköze („EIDHR”), az Európai 
Szomszédsági Támogatási Eszköz („ENI”), 
a Stabilitási Eszköz („IfS”), a Nukleáris 
Biztonsági Együttműködési Eszköz
(„INSC”), az Előcsatlakozási Támogatási 
Eszköz („IPA”) és a Partnerségi Eszköz
(„PI”) (a továbbiakban együttesen: az 
eszközök, külön-külön: az alkalmazandó 
eszköz).

Or. en

Indokolás

Mivel a különböző dokumentumok neve és tartalma (mind programozási, mind végrehajtási 
szinten) eszközönként eltérő, célszerűbb, ha az egyes dokumentumtípusok nevét nem említjük.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság biztosítja, hogy a
tevékenységeket az alkalmazandó eszköz 
célkitűzéseivel összhangban és az Unió 
pénzügyi érdekei hatékony védelmének 
megfelelően hajtják végre. Az eszközök 

2. A Bizottság biztosítja, hogy a
fellépéseket az alkalmazandó eszköz 
célkitűzéseivel, illetve az eszközben foglalt 
egyedi rendelkezésekkel és eltérésekkel
összhangban és az Unió pénzügyi érdekei 
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alapján nyújtott pénzügyi támogatás 
összhangban áll az eszközök 
végrehajtásának alapvető pénzügyi és jogi 
keretét biztosító költségvetési rendeletben 
meghatározott szabályokkal és 
eljárásokkal.

hatékony védelmének megfelelően hajtják 
végre. Az eszközök alapján nyújtott 
pénzügyi támogatás összhangban áll az 
eszközök végrehajtásának alapvető 
pénzügyi és jogi keretét biztosító 
költségvetési rendeletben meghatározott 
szabályokkal és eljárásokkal.

Or. en

Indokolás

Közös szabályokat kell alkalmazni, amikor csak lehetséges, de megfelelő rugalmasságot kell 
biztosítani annak érdekében, hogy minden egyes eszközt saját egyedi szabályai irányíthassák, 
egyedi jellemzői és saját céljai függvényében.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. E rendelet alkalmazása során a 
Bizottság, ahol a fellépés jellegére 
tekintettel ez lehetséges és megfelelő, a 
legrugalmasabb eljárások alkalmazását 
részesíti előnyben a hatékony és 
eredményes végrehajtás érdekében.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a bekezdés felesleges, mivel magától értetődik: a Bizottságnak akár az e rendeletben, akár 
az alkalmazandó eszközben vagy a költségvetési rendeletben előírt eljárásokat kell követnie. 
Magától értetődik, hogy a Bizottságnak, amennyiben választási lehetősége adódik, a 
legrugalmasabb eljárást kell választania. E záradék fenntartása azt a benyomást keltené, 
hogy a jogalkotó hozzájárul, hogy a Bizottság további mérlegelési jogkört kapjon. 
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Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk – 3a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A programok, projektek, egyedi vagy 
különleges intézkedések, támogatási 
intézkedések finanszírozására és 
végrehajtására szolgáló, e rendeletben 
említett tevékenységeknek és 
finanszírozási módszereknek, valamint a 
DCI keretében eszközölt pénzügyi 
kiadások bármely formájának meg kell 
felelnie az adott eszközben hivatalos 
fejlesztési segélyként az OECD DAC által 
megállapított megfelelési feltételek szerint 
való megfelelésükre vonatkozóan 
megállapított előírásoknak.

Or. en

Indokolás

Erre a pontosításra azért van szükség, mivel a DCI-ra számos, a nemzetközi donorközösség 
által az OECD-DAC keretében együttesen meghatározott szabály vonatkozik, amelyek a 
fejlesztési együttműködés terén képezik azokat a vívmányokat („acquis”), amelyeknek az EU-
nak az EUMSZ 208. cikke értelmében meg kell felelnie, és amelyek nem szükségképpen 
alkalmazandók az e rendeletben említett egyéb eszközökre.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Cselekvési programok, egyedi 
intézkedések és különleges intézkedések 
elfogadása

Stratégiai programozási dokumentumok,
végrehajtási dokumentumok, egyedi 
intézkedések és különleges intézkedések 
elfogadása

Or. en
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Indokolás

Egyrészt a stratégiai programozási dokumentumokat külön kategóriaként kell említeni, 
másrészt célszerű a dokumentumok egyedi neve helyett, amikor csak lehet, inkább a típusukat 
említeni, mivel a különböző dokumentumok neve és tartalma (mind programozási, mind 
végrehajtási szinten) eszközönként eltérő lehet.

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. Stratégiai programozási 
dokumentumoknak hívjuk azokat a 
dokumentumokat, amelyek a célokat, 
prioritásokat, várt eredményeket és 
keretösszegeket az egyes pénzügyi 
programok vonatkozásában nagy 
vonalakban meghatározzák.

Or. en

Indokolás

Különbséget kell tenni a programozási döntések, melyek tisztán politikai jellegűek – és ezért 
meghozatalukba társjogalkotókat kell bevonni –, és az egyszerű végrehajtási döntések között. 
A fontos programozási döntések vonatkozásában a szöveg az Elnökök Értekezlete 2010. 
szeptember 9-i határozatából került átvételre. Az az előírás, miszerint ezeket a tényezőket 
minden egyes pénzügyi program vonatkozásában meg kell adni, megjelenik az Elnökök 
Értekezlete által hozott határozat címében.

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A stratégiai programozási 
dokumentumokat az egyes eszközök 
rendelkezéseinek sérelme nélkül az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkével összhangban kell 
elfogadni. A felhatalmazás gyakorlására 
vonatkozó egyedi feltételeket az egyes 
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eszközökben kell meghatározni. A 
hatáskör-átruházásban sürgősségi eljárási 
záradékról kell gondoskodni.

Or. en

Indokolás

A „sérelme nélkül” kitétel egy annak lehetővé tételét célzó rendelkezést vezet be, hogy az 
egyes eszközök a stratégiai programozási döntéseket a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására megállapított eljárás alternatívájaként együttdöntési eljárás alá vonják 
(összhangban az Elnökök Értekezlete közelmúltbeli határozatával).

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – -1 bekezdés – 3 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felhatalmazás időtartalmát minden 
eszköz esetében meg kell határozni, de 
nem haladhatja meg az eszközök e 
rendelet 16. cikkében meghatározottak 
szerinti félidős értékelésére kitűzött 
dátumot.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazás időtartamának az eszközök félidős értékelésére való korlátozása arra 
kényszeríti a Bizottságot, hogy félidőben jogalkotási javaslatot nyújtson be a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok időtartamának meghosszabbítására, ezáltal lehetővé téve a Parlament és 
a Tanács számára, hogy szükség esetén módosításokat terjesszenek elő az eszközök 
működésének javítása érdekében.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság éves vagy többéves
cselekvési programokat fogad el, ha az 
alkalmazandó eszközben említett indikatív

1. A Bizottság éves vagy kétéves
cselekvési programokat fogad el, amelyek 
a 2. cikk (-1a) bekezdés szerinti stratégiai
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programozási dokumentumok alapján ez 
szükséges.

programozási dokumentumokon 
alapulnak, és azokhoz igazodnak.

Or. en

Indokolás

A végrehajtási intézkedéseknek meghatározásukból adódóan a programozási döntéseken kell 
alapulniuk és azokhoz kell igazodniuk.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kivételes esetben, különösen ha még nem 
fogadtak el cselekvési programot, a 
Bizottság az indikatív programozási 
dokumentumok alapján egyedi 
intézkedéseket fogadhat el, ugyanazon 
szabályok és eljárások alapján, mint 
amelyek a cselekvési programokra 
vonatkoznak.

Kivételes esetben, amennyiben még nem 
fogadtak el cselekvési programot, a 
Bizottság a 2. cikk (-1a) bekezdés szerinti 
stratégiai programozási dokumentumok 
alapján és azokkal összhangban egyedi 
intézkedéseket fogadhat el, ugyanazon 
szabályok és eljárások alapján, mint 
amelyek a cselekvési programokra 
vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

A végrehajtási intézkedéseknek meghatározásukból adódóan a programozási döntéseken kell 
alapulniuk és azokhoz kell igazodniuk.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Előre nem látott és megfelelően indokolt
szükségletek, körülmények vagy 
kötelezettségvállalások esetén a Bizottság
az indikatív programozási 
dokumentumokban nem szereplő
különleges intézkedéseket fogadhat el.

Előre nem látott és megfelelően indokolt
esetekben a Bizottság olyan különleges 
intézkedéseket is elfogadhat, amelyekről 
nem rendelkeznek a stratégiai 
programozási dokumentumok. Különleges 
intézkedések a sürgősségi műveletekről a 
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Különleges intézkedések a sürgősségi
segélyekről a hosszú távú fejlesztési
műveletekre való átállás megkönnyítése 
érdekében is alkalmazhatók, beleértve 
olyan intézkedéseket is, amelyek a 
lakosságnak az ismétlődő válságokra való 
jobb felkészítését célozzák.

hosszú távú műveletekre való átállás 
megkönnyítése érdekében is 
alkalmazhatók.

Or. en

Indokolás
1. "Unforeseen commitments" is a contradictio in terminis: a commitment is a promise for the 

future, and therefore should be programmable.
2. The transition from humanitarian aid to development aid (LRRD) is specific to the 

Humanitarian Aid Instrument (not currently under revision) and – mainly - the DCI, and 
should therefore be dealt with in the DCI (and other relevant instruments) and the 
humanitarian aid instrument, not in the CIR. The word “development” should therefore be 
deleted.

3. Disaster preparedness in areas with permanent or recurring disaster risks should not be 
done under special measures, but under the normal financial programming – it is 
foreseeable and programmable.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett azon 
cselekvési programokat és egyedi
intézkedéseket, amelyekre vonatkozóan az 
Unió pénzügyi támogatása meghaladja a 
10 millió EUR-t, valamint azokat a
különleges intézkedéseket, amelyekre 
vonatkozóan az Unió pénzügyi 
támogatása meghaladja a 30 millió EUR-
t, a 15. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

2. Az e cikk (1) bekezdésében és a 3. 
cikkben említett azon cselekvési 
programokat, egyedi intézkedéseket, 
különleges intézkedéseket és támogatási
intézkedéseket, amelyekre vonatkozóan az 
Unió pénzügyi támogatása meghaladja a 
10 millió EUR-t, a 15. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Or. en
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Indokolás

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off sum of EUR 10 million 
was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.

Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon egyedi intézkedéseket, különleges 
intézkedéseket, és támogatási 
intézkedéseket, amelyekre vonatkozóan az 
Unió pénzügyi támogatása nem haladja 
meg a 10 millió EUR-t, a 15. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off sum of EUR 10 million 
was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem kötelező ez az eljárás a fent említett 
küszöbértéket el nem érő cselekvési 
programok és intézkedések, valamint azok

Nem kötelező ez az eljárás a fent említett 
küszöbértéket el nem érő cselekvési 
programok és intézkedések nem lényegi 
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nem lényegi módosításai esetén. A nem 
lényegi módosítások lehetnek technikai 
kiigazítások, mint például a végrehajtási 
időszak meghosszabbítása, 
pénzeszközöknek az előirányzott 
költségvetésen belüli átcsoportosítása vagy 
a költségvetés növelése vagy csökkentése 
az eredeti költségvetés 20 %-át el nem érő 
mértékben, feltéve hogy ezek a 
módosítások nem érintik jelentősen az 
eredeti cselekvési program vagy intézkedés 
célkitűzéseit. Ilyen esetben a cselekvési 
programokat, intézkedéseket és azok nem 
lényegi módosításait az elfogadásuktól 
számított egy hónapon belül be kell 
jelenteni az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

módosításai esetén. A nem lényegi 
módosítások lehetnek technikai 
kiigazítások, mint például a végrehajtási 
időszak meghosszabbítása, 
pénzeszközöknek az előirányzott 
költségvetésen belüli átcsoportosítása vagy 
a költségvetés növelése vagy csökkentése 
az eredeti költségvetés 20 %-át el nem érő 
mértékben, feltéve hogy ezek a 
módosítások nem érintik jelentősen az 
eredeti cselekvési program vagy intézkedés 
célkitűzéseit. Ilyen esetben a cselekvési 
programokat, intézkedéseket és azok nem 
lényegi módosításait az elfogadásuktól 
számított két héten belül be kell jelenteni 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak biztosított maximális rugalmasságért cserébe a társjogalkotóknak gyors 
értesítést kellene kapniuk e bekezdés aktiválásáról (annak érdekében is, hogy 
választókerületeikkel képesek legyenek tájékozott módon kommunikálni). 

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Kellően indokolt, rendkívül sürgős 
esetben – mint például válságok esetén, 
válság utáni és instabil helyzetekben vagy 
a demokráciát, a jogállamiságot, az emberi 
jogokat vagy alapvető szabadságokat érintő 
fenyegetések esetén – a Bizottság a 15. 
cikk (4) bekezdésében említett eljárással 
összhangban azonnal alkalmazandó 
végrehajtási aktusokat fogadhat el, 
beleértve a meglévő cselekvési programok 
és intézkedések módosításait is.

3. Kellően indokolt, rendkívül sürgős 
esetben – mint például háborús, 
intézményi vagy humanitárius válságok 
esetén vagy a demokráciát, a 
jogállamiságot, az emberi jogokat vagy 
alapvető szabadságokat érintő fenyegetések 
esetén – a Bizottság a 15. cikk (4) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban azonnal alkalmazandó 
végrehajtási aktusokat fogadhat el, 
beleértve a meglévő cselekvési programok 
és intézkedések módosításait is. A 
Bizottság a végrehajtási jogi aktus 
elfogadását követő 24 órán belül értesíti a 
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Parlamentet határozatáról.

Or. en

Indokolás
1. There is a risk that, if the field of application of this paragraph is not unambiguously 

defined, it may supersede previous measures and “non-emergency” implementing acts
without any possibility for EP to redress the situation if needed, certainly if - as the 
Commission proposes - the application of these measures can extend until the expiry date 
of the Regulation.

2. "Crises" is too vague and needs to be defined.
3. "Post crisis and fragility situations" are rather permanent situations and not urgencies or 

emergencies.
4. In return for maximum flexibility for the Commission, the co-legislators should receive 

immediate notification when this paragraph is activated (also for the purpose of 
communicating in an informed way with their constituencies).

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A projektek szintjén megfelelő előzetes 
környezeti vizsgálatot kell végezni, többek 
között az éghajlat-változási és 
biodiverzitási hatások tekintetében, 
beleértve adott esetben a környezetvédelmi 
szempontból érzékeny projektek, 
különösen a nagyobb új infrastruktúrák 
környezeti hatásvizsgálatát. Amennyiben 
szükséges, az ágazati programok 
végrehajtásakor stratégiai környezeti 
vizsgálatot kell végezni. Biztosítani kell az 
érdekelt felek környezeti vizsgálatokba 
való bevonását és az eredményekhez való 
nyilvános hozzáférést.

4. A projektek szintjén megfelelő előzetes 
környezeti vizsgálatot kell végezni, többek 
között az éghajlat-változási és 
biodiverzitási hatások tekintetében, 
beleértve adott esetben a környezetvédelmi 
szempontból érzékeny projektek, 
különösen az új infrastruktúrák környezeti 
hatásvizsgálatát. Amennyiben szükséges, 
az ágazati programok végrehajtásakor 
stratégiai környezeti vizsgálatot kell 
végezni. Biztosítani kell az érdekelt felek 
környezeti vizsgálatokba való bevonását és 
az eredményekhez való nyilvános 
hozzáférést. A projektek szintjén is végezni 
kell fejlesztési hatásvizsgálatokat annak 
biztosítása érdekében, hogy a politikák 
fejlesztési célú koherenciájának és a 
támogatások hatékonyságának elveit 
hatékonyan beépítsék a projektek 
tervezésébe és kiválasztásába.
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Or. en

Indokolás

1. A „nagyobb” szó törlése indokolt, mivel bizonyos fokú önkényességet tesz lehetővé a 
rendeletben.

2. Az EUMSZ 208. cikke szerint az Uniónak azon politikáinak végrehajtásakor, amelyek 
hatással lehetnek a fejlődő országokra, figyelembe kell vennie a fejlesztési együttműködés 
célkitűzéseit.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az uniós finanszírozás fedezheti az 
eszközök végrehajtásával és célkitűzéseik 
megvalósításával kapcsolatos kiadásokat, 
ideértve a végrehajtáshoz közvetlenül 
szükséges előkészítési, 
figyelemmelkísérési, nyomonkövetési, 
ellenőrzési és értékelési tevékenységekhez 
kapcsolódó igazgatási támogatás 
költségeit, valamint az uniós 
küldöttségeknek az eszközök keretében 
finanszírozott műveletek igazgatásához 
szükséges igazgatási támogatáshoz 
kapcsolódó kiadásait.

1. Az uniós finanszírozás fedezheti az 
eszközök végrehajtásával és célkitűzéseik 
megvalósításával kapcsolatos kiadásokat; 
ez a végrehajtáshoz közvetlenül szükséges 
előkészítési, figyelemmelkísérési, 
nyomonkövetési, ellenőrzési és értékelési 
tevékenységekhez kapcsolódó igazgatási 
támogatás költségeit, valamint az uniós 
küldöttségeknek az eszközök keretében 
finanszírozott műveletek igazgatásához 
szükséges igazgatási támogatáshoz 
kapcsolódó kiadásait érinti.

Or. en

Indokolás

Miközben a Bizottságnak rendelkeznie kell az ahhoz szükséges rugalmassággal, hogy a 
változó körülményekhez tudja igazítani a végrehajtást, el kell kerülni, hogy teljes mértékben 
önkényes mérlegelési jogkört kapjon. Ezért amennyire lehetséges, kerülni kell az olyan 
kifejezéseket, mint „többek között”, „ideértve” stb.
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Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Amennyiben az a), b) és c) pontban 
felsorolt tevékenységek a fellépés útján 
végrehajtott alkalmazandó eszköz 
általános célkitűzéseihez kapcsolódnak, az 
uniós finanszírozás fedezheti a 
következőket:

2. Amennyiben az a), b) és c) pontban 
felsorolt tevékenységek a fellépés útján 
végrehajtott alkalmazandó eszköz egyedi
célkitűzéseihez kapcsolódnak, az uniós 
finanszírozás fedezheti a következőket:

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy az alapokat amennyire csak lehetséges, az egyes eszközök 
egyedi célkitűzéseinek megvalósításához használják fel, korlátozni kell az eszközök keretében 
finanszírozott „másodlagos” tevékenységek számát. Ez annak segítségével érhető el, ha az 
eszköz egyedi céljaira szűkítjük a támogathatóságra való jogosultságukat.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A kísérő intézkedések finanszírozhatók 
az indikatív programozási dokumentumok 
hatályán kívül is. Adott esetben a 
Bizottság a 15. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően fogad el kísérő 
intézkedéseket.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés túl nagy mérlegelési jogkört ad a Bizottságnak, és kiüresítené az összes 
finanszírozási szabályt és előírást.
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Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az uniós pénzügyi támogatás többek 
között a költségvetési rendeletben 
előirányzott következő finanszírozási 
formák útján nyújtható:

1. Az uniós pénzügyi támogatás a 
költségvetési rendeletben előirányzott 
következő finanszírozási formák útján 
nyújtható:

Or. en

Indokolás

Miközben a Bizottságnak rendelkeznie kell az ahhoz szükséges rugalmassággal, hogy a 
változó körülményekhez tudja igazítani a végrehajtást, el kell kerülni, hogy teljes mértékben 
önkényes mérlegelési jogkört kapjon. Ezért amennyire lehetséges, kerülni kell az olyan 
kifejezéseket, mint „többek között”, „ideértve” stb.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a Bizottság által létrehozott 
vagyonkezelő alapokhoz való hozzájárulás;

(d) a Bizottság által létrehozott 
vagyonkezelő alapokhoz való hozzájárulás, 
feltéve, hogy a hozzájárulásokat, 
amelyeket valamely konkrét eszközből 
nyújtanak, csak ezen eszköz céljainak 
teljesítésére használják;

Or. en

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió a költségvetési rendelettel 
összhangban nyújthat pénzügyi támogatást 

Az Unió a költségvetési rendelettel 
összhangban nyújthat pénzügyi támogatást 
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nemzetközi, regionális vagy nemzeti 
pénzalapokhoz – például a nemzetközi 
szervezetek, tagállamok vagy 
partnerországok és -régiók által több 
donortól származó közös finanszírozás 
vonzása céljából létrehozott vagy kezelt 
pénzalapokhoz, vagy az egy vagy több 
donor által projektek közös végrehajtása 
céljából létrehozott pénzalapokhoz – való 
hozzájárulás útján is.

nemzetközi, regionális vagy nemzeti 
pénzalapokhoz – például a nemzetközi 
szervezetek, tagállamok vagy 
partnerországok és -régiók által több 
donortól származó közös finanszírozás 
vonzása céljából létrehozott vagy kezelt 
pénzalapokhoz, vagy az egy vagy több 
donor által projektek közös végrehajtása 
céljából létrehozott pénzalapokhoz – való 
hozzájárulás útján is. A nem uniós 
nemzetközi pénzügyi intézmények uniós 
pénzügyi befektetési eszközökben, például 
a forrásokat ötvöző mechanizmusokban 
való részvételét attól kell függővé tenni, 
hogy elfogadják-e az uniós normákat és 
politikákat, továbbá hogy az uniós 
pénzügyi intézmények számára 
hozzáférhetővé teszik-e ezen intézmények 
saját tőkéjét.

Or. en

Módosítás 37

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fenti c) pont szerinti és a költségvetési 
rendelet [...] cikkében foglaltaknak 
megfelelő, költségvetési támogatás 
formájában nyújtott pénzügyi támogatás 
csak akkor adható, ha a) mérhető 
célkitűzések és teljesítménymutatók állnak 
rendelkezésre, b) a partnerország 
közkiadásait kellően átlátható, 
megbízható és hatékony módon irányítja 
és c) megfelelően kialakított, a fő 
adományozók – többek között adott 
esetben a nemzetközi pénzügyi 
intézmények – által pozitívan értékelt 
ágazati vagy makrogazdasági 
szakpolitikákat vezettek be. A Bizottság 
bármely finanszírozással kapcsolatos 
határozat jóváhagyása előtt arra 
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vonatkozó biztosítékokat kér a 
partnerországok kormányaitól, hogy 
elősegítik, illetve az Unió számára 
lehetővé teszik azon erőfeszítések 
elősegítését és támogatását, amelyek célja 
a nemzeti parlamenti felügyelet és a 
pénzügyi ellenőrzési kapacitások 
fejlesztése, ideértve a nyilvánosság 
információkhoz való hozzáférését is.

Or. en

Indokolás

A „ha a partnerország közkiadásait kellően átlátható, megbízható és hatékony módon 
irányítja” rendelkezésnek, amely része a hatályos DCI-nek (25. cikk) és a hatályos ENPI-nek, 
feltételként szerepelnie kell a költségvetési támogatásról szóló előírásban, ahogy az említett 
két eszköz esetében is. A rendelkezések összhangban állnak a Külügyi Tanács május 14-i, „A 
harmadik országoknak nyújtott uniós költségvetés-támogatás jövőbeni megközelítése” című 
következtetéseinek 14. bekezdésével is, és szerepelnek a BUDG bizottságnak a költségvetési 
rendelet felülvizsgálatáról szóló jelentéstervezetében is, a hatályos költségvetési rendeletből 
azonban hiányoznak. Be kell tehát illeszteni őket a CIR-be.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió akkor adja meg az (1) 
bekezdésben meghatározott finanszírozási 
módok révén a pénzügyi támogatást, ha a 
kedvezményezett felek kötelezik magukat 
azon követelmények teljesítésére, amelyek 
biztosítják az uniós támogatás 
láthatóságát. A Bizottságnak e minimális 
és megfelelő követelményeket a 
kedvezményezettekkel szoros 
együttműködésben kell meghatároznia, és 
az e követelményeknek való megfelelést 
nyomon kell követni.

Or. en
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Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1) bekezdésben és a 6. cikk (1) 
bekezdésében említett finanszírozási 
formákat, valamint a (3) bekezdésben 
említett végrehajtási módszereket annak 
alapján kell kiválasztani, hogy mennyire 
képesek megvalósítani a fellépések konkrét 
célkitűzéseit, figyelemmel többek között az 
ellenőrzések költségeire, az igazgatási 
terhekre és a szabályok be nem tartásának 
várható kockázataira. Támogatások esetén 
ennek részét képezi az átalányösszegek, 
átalánydíjak és az egységköltségek 
alkalmazásának mérlegelése.

4. Az (1) bekezdésben és a 6. cikk (1) 
bekezdésében említett finanszírozási 
formákat, valamint a (3) bekezdésben 
említett végrehajtási módszereket annak 
alapján kell kiválasztani, hogy mennyire 
képesek megvalósítani a fellépések konkrét 
célkitűzéseit, figyelemmel az ellenőrzések 
költségeire, az igazgatási terhekre és a 
szabályok be nem tartásának várható 
kockázataira. Támogatások esetén ennek 
részét képezi az átalányösszegek, 
átalánydíjak és az egységköltségek 
alkalmazásának mérlegelése.

Or. en

Indokolás

Miközben a Bizottságnak rendelkeznie kell az ahhoz szükséges rugalmassággal, hogy a 
változó körülményekhez tudja igazítani a végrehajtást, el kell kerülni, hogy teljes mértékben 
önkényes mérlegelési jogkört kapjon. Ezért amennyire lehetséges, kerülni kell az olyan 
kifejezéseket, mint „többek között”, „ideértve” stb.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az (1) bekezdésben vagy a 6. cikk (1) 
bekezdésében említett finanszírozási 
formák igénybevétele során az Unió és a 
partnerei közötti együttműködés többek 
között a következő formákat öltheti:

6. Az (1) bekezdésben vagy a 6. cikk (1) 
bekezdésében említett finanszírozási 
formák igénybevétele során az Unió és a 
partnerei közötti együttműködés a 
következő formákat öltheti:

Or. en
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Indokolás

Miközben a Bizottságnak rendelkeznie kell az ahhoz szükséges rugalmassággal, hogy a 
változó körülményekhez tudja igazítani a végrehajtást, el kell kerülni, hogy teljes mértékben 
önkényes mérlegelési jogkört kapjon. Ezért amennyire lehetséges, kerülni kell az olyan 
kifejezéseket, mint „többek között”, „ideértve” stb.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az e rendelet keretében finanszírozott 
beszerzési szerződés alapján vagy ilyen 
támogatási megállapodásnak megfelelően 
vásárolt valamennyi készletnek és árunak 
valamely támogatásra jogosult országból 
kell származnia. Azonban, ha megengedett 
a versenytárgyalásos eljárás alkalmazása, 
akkor bármely országból származhatnak. E 
rendelet alkalmazásában a „származás” 
kifejezés a vámügyi céllal meghatározott 
származási szabályokról szóló, vonatkozó 
uniós jogszabályok szerint értendő.

4. Az e rendelet keretében finanszírozott 
beszerzési szerződés alapján vagy ilyen 
támogatási megállapodásnak megfelelően 
vásárolt valamennyi készletnek és árunak –
ideértve az OECD-DAC által kidolgozott 
helyes beszerzési gyakorlatok keretébe 
tartozó árukat, munkákat és 
szolgáltatásokat – valamely támogatásra 
jogosult országból kell származnia.
Alapértelmezett lehetőségként az országos 
közbeszerzési rendszereket indokolt 
alkalmazni, amikor az OECD ODA-
kedvezményezettjeinek DAC-jegyzékén 
szereplő ország az említett támogatás 
kedvezményezettje. Azonban, ha 
megengedett a versenytárgyalásos eljárás 
alkalmazása, akkor bármely országból 
származhatnak. E rendelet alkalmazásában 
a „származás” kifejezés a vámügyi céllal 
meghatározott származási szabályokról 
szóló, vonatkozó uniós jogszabályok 
szerint értendő.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a közbeszerzési szabályok és a szerződések odaítélése összhangba 
kerüljön azokkal a 2001-es és 2008-as OECD-DAC ajánlásokkal, amelyek a legkevésbé fejlett 
vagy súlyosan eladósodott szegény országoknak nyújtott hivatalos fejlesztéstámogatás 
feltételekhez kötésének megszüntetését javasolják.
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Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Ha a költségvetési rendelet mérlegelési 
jogkört biztosít a vállalkozó kiválasztása 
tekintetében, akkor adott esetben előnyben 
kell részesíteni a helyi és regionális 
beszerzést.

6. Ha a költségvetési rendelet mérlegelési 
jogkört biztosít a vállalkozó kiválasztása 
tekintetében, akkor előnyben kell 
részesíteni a helyi és regionális beszerzést.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a közbeszerzési szabályok és a szerződések odaítélése összhangba 
kerüljön azokkal a 2001-es és 2008-as OECD-DAC ajánlásokkal, amelyek a legkevésbé fejlett 
vagy súlyosan eladósodott szegény országoknak nyújtott hivatalos fejlesztéstámogatás 
feltételekhez kötésének megszüntetését javasolják.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Valamennyi egyéb szabálytól eltérve, ha 
azt a fellépés jellege és célkitűzései 
szükségessé teszik, és amennyiben a 
fellépés hatékony végrehajtása érdekében 
szükséges, az e címben meghatározott 
támogathatóság korlátozható a kérelmezők 
állampolgársága, földrajzi elhelyezkedése 
vagy jellege tekintetében. Ilyen 
korlátozások különösen a határokon 
átnyúló együttműködési fellépések 
odaítélési eljárásaiban való részvételre 
vonatkozhatnak.

7. Kivételes és kellően indokolt esetekben, 
ha azt a fellépés egyedi jellege és 
célkitűzései szükségessé teszik, és 
amennyiben a fellépés hatékony 
végrehajtása érdekében szükséges, az e 
címben meghatározott támogathatóság 
korlátozható a kérelmezők 
állampolgársága, földrajzi elhelyezkedése 
vagy jellege tekintetében.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a közbeszerzési szabályok és a szerződések odaítélése összhangba 
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kerüljön azokkal a 2001 és 2008 közötti OECD-DAC ajánlásokkal, amelyek a legkevésbé 
fejlett vagy súlyosan eladósodott szegény országoknak nyújtott hivatalos fejlesztéstámogatás 
feltételekhez kötésének megszüntetését javasolják.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet Fejlesztési 
Támogatási Bizottságának (OECD-DAC) 
meghatározása szerinti fejlődő országok 
és területek, amelyek nem tagjai a G-20 
csoportnak, valamint a [2001. november 
27-i 2001/822/EK] tanácsi határozat 
szerinti tengerentúli országok és területek;

(c) a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet Fejlesztési 
Támogatási Bizottsága (OECD-DAC) által 
közzétett, az ODA-kedvezményezetteket 
felsoroló DAC-jegyzékben szereplő fejlődő 
országok és területek, valamint a [2001. 
november 27-i 2001/822/EK] tanácsi 
határozat szerinti tengerentúli országok és 
területek;

Or. en

Indokolás

Excluding developing country G20 members would be incompatible with the DAC 
Recommendation on Untying and the DAC definition of untying, which requires procurement 
to be open to all OECD countries and substantially all developing countries (where the word 
"substantially" is there essentially to permit the exclusion of certain countries under a UN 
embargo). This would make EU ODA to the LDCs/HIPCs tied, and would imply that the EU 
is derogating unilaterally from earlier agreements made in the multilateral framework of the 
OECD-DAC of which the Commission is a full member. It would also not be compatible with 
Accra and Busan commitments, especially the latter, made only recently in a "Global 
Partnership for Development".

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) az OECD-DAC meghatározása szerinti 
fejlődő országok, amelyek tagjai a G-20 
csoportnak, valamint más országok és 
területek, ha kedvezményezettjei az Unió 
által az e cikk hatálya alá tartozó eszközök 

törölve
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keretében finanszírozott fellépésnek;

Or. en

Indokolás

Excluding developing country G20 members would be incompatible with the DAC 
Recommendation on Untying and the DAC definition of untying, which requires procurement 
to be open to all OECD countries and substantially all developing countries (where the word 
"substantially" is there essentially to permit the exclusion of certain countries under a UN 
embargo). This would make EU ODA to the LDCs/HIPCs tied, and would imply that the EU 
is derogating unilaterally from earlier agreements made in the multilateral framework of the 
OECD-DAC of which the Commission is a full member. It would also not be compatible with 
Accra and Busan commitments, especially the latter, made only recently in a "Global 
Partnership for Development".

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(f) az OECD-DAC meghatározása szerinti 
legkevésbé fejlett országok egyikében 
végrehajtott szerződések esetén az OECD-
DAC tagállama.

(f) az OECD-DAC által közzétett, az ODA-
kedvezményezetteket felsoroló DAC-
jegyzékben szereplő legkevésbé fejlett 
országok vagy súlyosan eladósodott 
szegény országok egyikében végrehajtott 
szerződések esetén az OECD tagállama.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a közbeszerzési szabályok és a szerződések odaítélése összhangba 
kerüljön azokkal a 2001-es és 2008-as OECD-DAC ajánlásokkal, amelyek a legkevésbé fejlett 
vagy súlyosan eladósodott szegény országoknak nyújtott hivatalos fejlesztéstámogatás 
feltételekhez kötésének megszüntetését javasolják: az ajánlásnak megfelelően a 
rendelkezésnek az OECD-tagállamokra (nem az OECD-DAC-tagállamokra) kell vonatkoznia, 
mivel a feltétel nélküli támogatás OECD-DAC-meghatározása magában foglalja valamennyi 
OECD-tagállam (nemcsak a DAC-tagállamok: nem minden OECD-tagállam DAC-tagállam) 
jogosultságát. Az ajánlással összhangban a rendelkezéseknek ki kell terjedniük a súlyosan 
eladósodott szegény országokban végrehajtott szerződésekre is.
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Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a kedvezményezett országokkal 
szomszédos, velük hagyományos 
gazdasági, kereskedelmi vagy földrajzi 
kapcsolatban álló országok, vagy

(a) a kedvezményezett országokkal vagy 
régiókkal szomszédos, velük hagyományos 
gazdasági, kereskedelmi vagy földrajzi 
kapcsolatban álló országok, vagy

Or. en

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság rendszeresen értékeli és 
felülvizsgálja a fellépéseit, valamint 
értékeli az ágazati szakpolitikák és 
fellépések végrehajtásának eredményeit és 
a programozás hatékonyságát, adott 
esetben független külső értékelések útján, 
hogy megbizonyosodjon arról, teljesültek-e 
a célkitűzések, valamint hogy ajánlásokat 
fogalmazhasson meg a jövőbeli műveletek 
tökéletesítése céljából.

1. A Bizottság rendszeresen értékeli és 
felülvizsgálja a fellépéseit, valamint 
értékeli az ágazati szakpolitikák és 
fellépések végrehajtásának eredményeit és 
a programozás hatékonyságát, adott 
esetben független külső értékelések útján, 
hogy megbizonyosodjon arról, teljesültek-e 
a célkitűzések, valamint hogy ajánlásokat 
fogalmazhasson meg a jövőbeli műveletek 
tökéletesítése céljából. A fenti 
értékeléseket előre meghatározott, 
egyértelmű, átlátható és mérhető mutatók 
alapján kell elvégezni. Az Európai 
Parlament vagy a Tanács független külső 
értékelésekre vonatkozó javaslatait 
megfelelően figyelembe veszik.

Or. en

Indokolás

A rendelkezés, amely szerint „az Európai Parlament vagy a Tanács független külső 
értékelésekre vonatkozó javaslatait megfelelően figyelembe veszik”, már szerepel a hatályos 
DCI-ben (33. cikk: „Értékelés”).
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Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság tájékoztatás céljából
megküldi értékelő jelentéseit az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A
tagállamok kérhetik konkrét értékeléseknek 
a 15. cikkben említett bizottságokban való 
megvitatását. Az eredmények 
felhasználásra kerülnek a programtervezés 
és a forráselosztás során.

2. A Bizottság értékelő jelentéseit 
megküldi az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. Az Európai Parlament és a
tagállamok kérhetik konkrét értékeléseknek 
a 15. cikkben említett bizottságokban való 
megvitatását. Az eredmények 
felhasználásra kerülnek a programtervezés 
és a forráselosztás során.

Or. en

Indokolás

Bár az EP nem tagja az irányítóbizottságoknak, biztosítani kell számára a jogot, hogy 
visszajelzéseket adjon e bizottságok számára.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság megfelelő mértékig minden 
érintett érdekelt felet bevon az e rendelet 
szerint nyújtott uniós támogatás értékelési 
szakaszába.

3. A Bizottság minden érdekelt felet –
beleértve a nem állami szereplőket és a 
helyi hatóságokat is – bevon az e rendelet 
szerint nyújtott uniós támogatás értékelési 
szakaszába.

Or. en

Indokolás

Már megszületett a megállapodás a nem állami szereplők és a helyi hatóságok hatályos DCI-
be történő beillesztéséről (33. cikk: „Értékelés”)..
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Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A kétéves jelentés információkat 
tartalmaz az előző év vonatkozásában a 
finanszírozott intézkedésekről, a nyomon 
követési és értékelési gyakorlatok 
eredményeiről, az érintett partnerek
bevonásáról, valamint a költségvetési 
kötelezettségvállalások és kifizetési 
előirányzatok teljesítéséről. A jelentés 
értékeli az uniós pénzügyi támogatás 
eredményeit, a lehető legnagyobb 
mértékben felhasználva a támogatás ezen 
eszközök célkitűzéseinek teljesítése terén 
játszott szerepére vonatkozó konkrét és 
mérhető mutatókat.

2. A kétévenkénti jelentés információkat 
tartalmaz az előző év vonatkozásában a 
finanszírozott intézkedésekről, a nyomon 
követési és értékelési gyakorlatok 
eredményeiről, az összes érintett partner
bevonásáról, valamint a költségvetési 
kötelezettségvállalások és kifizetési 
előirányzatok teljesítéséről. Az egyes 
eszközök céljait szem előtt tartva a jelentés 
előre meghatározott, egyértelmű, átlátható 
és mérhető mutatók alapján értékeli az 
uniós költségvetésből finanszírozott 
eszközök közötti komplementaritást és 
szinergiákat, valamint az uniós pénzügyi 
támogatás eredményeit, A DCI és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos minden 
fellépés esetében a jelentésnek világosan 
ki kell mutatnia a magánszektoron 
keresztül generált források tőkeáttételi 
hatását, valamint hozzájárulásukat a 
szegénység felszámolásához, továbbá a 
segélyhatékonysági elveknek való 
megfelelésüket, illetve az éghajlatváltozás 
elleni küzdelem finanszírozása esetében 
az UNFCCC kiemelt területeihez és 
kötelezettségvállalásaihoz való 
igazodásukat.

Or. en

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszközök keretében odaítélt 
finanszírozást – az éghajlat-politikához és a 

Az eszközök keretében odaítélt 
finanszírozást – az éghajlat-politikához és a 
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biodiverzitáshoz kapcsolódó kiadásoknak a 
2. cikk (1) bekezdésében említett 
cselekvési programok, egyedi és 
különleges intézkedések szintjén való 
számszerűsítése érdekében – az OECD 
módszertanán (a riói mutatókon) alapuló, 
az uniós programok 
teljesítménymenedzsmentjének meglévő 
módszertanába integrált éves rendszerrel 
nyomon követik, és rögzítik az 
értékelésekben és a kétéves jelentésekben. 
Az éghajlat-politikához és a 
biodiverzitáshoz kapcsolódó összes kiadás 
éves becslését az elfogadott indikatív
programozási dokumentumok alapján 
végzik el.

biodiverzitáshoz kapcsolódó kiadásoknak a 
2. cikk (1) bekezdésében említett 
cselekvési programok, egyedi és 
különleges intézkedések szintjén való 
számszerűsítése érdekében – az OECD 
módszertanán (a riói mutatókon) alapuló, 
az uniós programok 
teljesítménymenedzsmentjének meglévő 
módszertanába integrált éves rendszerrel 
nyomon követik, és rögzítik az 
értékelésekben és a kétévenkénti
jelentésekben. Az éghajlat-politikához és a 
biodiverzitáshoz kapcsolódó összes kiadás 
éves becslését, valamint az Unió 
nemzetközi kötelezettségeinek megfelelően 
a fejlődő országoknak az éghajlatváltozás 
mérséklésére és az ahhoz való 
alkalmazkodásra nyújtott és nyújtandó 
források külön számítását az elfogadott 
stratégiai programozási dokumentumok 
alapján végzik e

Or. en

Indokolás

Szükség van az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatos adatok bontására, hogy a 
társjogalkotók ellenőrizhessék a 2009-ben a koppenhágai COP 15 éghajlat-változási 
konferencián tett azon uniós vállalást, hogy „új és további forrásokat” bocsát a fejlődő 
országok rendelkezésre az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az ahhoz való 
alkalmazkodáshoz.

Módosítás 53

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az Európai Beruházási Bank egy 
megfigyelője részt vesz a bizottságnak a 
Bankot érintő kérdésekkel kapcsolatos 
eljárásában.

Or. en
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Indokolás

A legtöbb hatályos pénzügyi eszköz tartalmazza ezt a rendelkezést.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elfogadott határozat az elfogadott vagy 
módosított dokumentum, cselekvési 
program vagy intézkedés időtartamára 
marad hatályban.

Az elfogadott határozat az elfogadott vagy 
módosított dokumentumban, cselekvési 
programban vagy intézkedésben
feltüntetett időtartamig marad hatályban, 
de a határozat hatálya nem haladja meg 
az elfogadásától számított hat hónapot.

Or. en

Indokolás

This procedure is proposed by the Commission only for "immediately applicable 
implementing acts, including amendments to existing action programmes and measures" in 
cases of emergency. The procedure is the examination procedure, but with an exception 
which gives Commission the power to “adopt an implementing act which shall apply 
immediately, without its prior submission to a committee, and shall remain in force for a 
period not exceeding 6 months unless the basic act provides otherwise”. Extending this period 
to the duration of the document (which could be the duration of the Regulation itself) would 
amount to giving the Commission a blank check, without any possibility for the European 
Parliament to alter or revoke the decision and with hardly any possibility of exercising 
scrutiny over it.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszközök értékelése és felülvizsgálata Az eszközök értékelése és félidős 
felülvizsgálata

Or. en
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Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság legkésőbb 2017. december
31-ig jelentést készít az egyes eszközök 
célkitűzéseinek megvalósulásáról, olyan 
eredmény- és hatásmutatók alapján, 
amelyek a források felhasználásának 
hatékonyságát és az eszközök európai
többletértékét mérik, figyelemmel az 
eszközök keretében végrehajtott fellépési 
formák megújítása, módosítása vagy 
felfüggesztése kérdésében hozott 
határozatra. A jelentés ezenkívül 
megvizsgálja az egyszerűsítés lehetőségét, 
a belső és külső koherenciát, azt, hogy a 
célkitűzések továbbra is relevánsak-e, 
valamint az intézkedések hozzájárulását 
az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó 
prioritásaihoz. Figyelembe veszi az 
eszközök hosszú távú hatásaira vonatkozó 
megállapításokat és következtetéseket.

1. A Bizottság legkésőbb 2017. március
31-ig jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az egyes 
eszközök és e rendelet első három évben 
megvalósult végrehajtásának 
értékeléséről, valamint a célkitűzések
megvalósulásáról olyan eredmény- és 
hatásmutatók alapján, amelyek a források 
felhasználásának hatékonyságát és az 
eszközök többletértékét mérik, 
figyelemmel az eszközök keretében 
végrehajtott fellépési formák megújítása, 
módosítása vagy felfüggesztése kérdésében 
hozott határozatra A jelentés ezenkívül 
megvizsgálja az egyszerűsítés lehetőségét, 
a belső és külső koherenciát, többek között 
a politikák fejlesztési célú koherenciáját, 
valamint azt, hogy a célkitűzések továbbra 
is relevánsak-e. Figyelembe veszi az 
eszközök hosszú távú hatásaira vonatkozó 
megállapításokat és következtetéseket.

Or. en

Indokolás
1. The sentence “the Commission shall submit ...” is already present in the current DCI 

(Article 40: “Review”)
2. What should be assessed is not only “European added value”, but also added value 

towards the achievement of the objectives of the instruments themselves.
3. The sentence “contribution to the EU priorities for smart, sustainable and inclusive 

growth” should be deleted – it is not relevant for all instruments in the area of external 
action (e.g. DCI, IfS, EIDHR) and should therefore be included in the specific Instruments, 
where relevant.

4. The obligation for Policy Coherence for Development of all EU actions is contained in 
Article 208 TFEU.
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Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell 
alkalmazni.

Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől 
2020. december 31-ig kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Az új rendelet érvényességének lejártát is rögzíteni kell. Az érvényesség időtartamának egybe 
kell esnie az új többéves pénzügyi keret időtartamával.


