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Módosítás 30
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mivel az Előcsatlakozási Támogatási 
Eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. 
július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet 
2013. december 31-én hatályát veszti és az 
Unió külső fellépéseinek eredményesebbé 
tétele érdekében, a 2014–2020 közötti 
időszakban is fenn kell tartani a külső 
támogatás tervezésének és végrehajtásának 
a keretét. Az Unió bővítési politikáját 
továbbra is egy konkrét pénzügyi 
eszköznek kell támogatnia. Az 
előcsatlakozási támogatási eszközt (IPA II) 
ezért meg kell újítani.

(2) Mivel az Előcsatlakozási Támogatási 
Eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. 
július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet 
2013. december 31-én hatályát veszti és az 
Unió külső fellépéseinek eredményesebbé 
tétele érdekében, a 2014–2020 közötti 
időszakban is fenn kell tartani a külső 
támogatás tervezésének és végrehajtásának 
a keretét. Az előcsatlakozási támogatási 
eszközt (IPA II) ezért meg kell újítani.

Or. it

Módosítás 31
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mivel az Előcsatlakozási Támogatási 
Eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. 
július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet 
2013. december 31-én hatályát veszti és az 
Unió külső fellépéseinek eredményesebbé 
tétele érdekében, a 2014–2020 közötti 
időszakban is fenn kell tartani a külső 
támogatás tervezésének és végrehajtásának 
a keretét. Az Unió bővítési politikáját 
továbbra is egy konkrét pénzügyi 
eszköznek kell támogatnia. Az 
előcsatlakozási támogatási eszközt (IPA II) 
ezért meg kell újítani.

(2) Mivel az Előcsatlakozási Támogatási 
Eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. 
július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet 
2013. december 31-én hatályát veszti és az 
Unió külső fellépéseinek eredményesebbé 
tétele érdekében, a 2014–2020 közötti 
időszakban is fenn kell tartani a külső 
támogatás tervezésének és végrehajtásának 
a keretét. Tekintettel a pénzügyi és 
euróválságra, ennek során figyelembe kell 
venni az Unió jelenlegi pénzügyi helyzetét. 
Az Unió bővítési politikáját továbbra is egy 
konkrét és takarékos pénzügyi eszköznek 
kell támogatnia. Az előcsatlakozási 
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támogatási eszközt (IPA II) ezért meg kell 
újítani.

Or. de

Módosítás 32
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Egy uniós csatlakozás iránti kérelmet 
benyújtott európai állam csak akkor válhat 
az Unió tagjává, ha megállapították, hogy 
teljesíti a demokrácia, a jogállamiság, az 
emberi jogok, a kisebbségek tiszteletben 
tartását és védelmét biztosító intézmények 
stabilitására vonatkozó koppenhágai 
kritériumokat, ha a gazdasága eléggé fejlett 
ahhoz, hogy el tudja viselni az egységes 
piac versenye által támasztott nyomást, ha 
vállalni tudják nemcsak a szerződésekből 
eredő jogokat, hanem a kötelezettségeket 
is, továbbá feltéve, hogy a csatlakozás nem 
haladja meg az Uniónak az új tag 
integrálására vonatkozó képességét. Ezek a 
kritériumok az olyan intézmények 
stabilitásával kapcsolatosak, amelyek 
garantálják a demokráciát, a jogállamot, az 
emberi jogok tiszteletét, a kisebbségek 
tiszteletét és védelmét, a gazdaság 
fejlődését, amelynek elegendőnek kell 
lennie az egységes piac versenye által 
támasztott nyomás elviseléséhez, valamint 
a képességet a Szerződések szerinti jogok 
mellett az azokban meghatározott 
kötelezettségek vállalásához.

(4) Egy uniós csatlakozás iránti kérelmet 
benyújtott európai állam csak akkor válhat 
az Unió tagjává, ha bizonyították, hogy 
teljesíti a demokrácia, a jogállamiság, az 
emberi jogok, a kisebbségek tiszteletben 
tartását és védelmét biztosító intézmények 
stabilitására vonatkozó koppenhágai 
kritériumokat, ha a gazdasága eléggé fejlett 
ahhoz, hogy el tudja viselni az egységes 
piac versenye által támasztott nyomást, ha 
vállalni tudják nemcsak a szerződésekből 
eredő jogokat, hanem a kötelezettségeket 
is, továbbá feltéve, hogy a csatlakozás nem 
haladja meg az Uniónak az új tag 
integrálására vonatkozó képességét. Ezek a 
kritériumok az olyan intézmények 
stabilitásával kapcsolatosak, amelyek 
garantálják a demokráciát, a jogállamot, az 
emberi jogok tiszteletét, a kisebbségek 
tiszteletét és védelmét, a gazdaság 
fejlődését, amelynek elegendőnek kell 
lennie az egységes piac versenye által 
támasztott nyomás elviseléséhez, valamint 
a képességet a Szerződések szerinti jogok 
mellett az azokban meghatározott 
kötelezettségek vállalásához.

Or. it

Módosítás 33
Kinga Göncz
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Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Egy uniós csatlakozás iránti kérelmet 
benyújtott európai állam csak akkor válhat 
az Unió tagjává, ha megállapították, hogy 
teljesíti a demokrácia, a jogállamiság, az 
emberi jogok, a kisebbségek tiszteletben 
tartását és védelmét biztosító intézmények 
stabilitására vonatkozó koppenhágai
kritériumokat, ha a gazdasága eléggé 
fejlett ahhoz, hogy el tudja viselni az 
egységes piac versenye által támasztott 
nyomást, ha vállalni tudják nemcsak a 
szerződésekből eredő jogokat, hanem a 
kötelezettségeket is, továbbá feltéve, hogy 
a csatlakozás nem haladja meg az Uniónak 
az új tag integrálására vonatkozó 
képességét. Ezek a kritériumok az olyan 
intézmények stabilitásával kapcsolatosak, 
amelyek garantálják a demokráciát, a 
jogállamot, az emberi jogok tiszteletét, a 
kisebbségek tiszteletét és védelmét, a 
gazdaság fejlődését, amelynek 
elegendőnek kell lennie az egységes piac 
versenye által támasztott nyomás 
elviseléséhez, valamint a képességet a 
Szerződések szerinti jogok mellett az 
azokban meghatározott kötelezettségek 
vállalásához.

(4) Egy uniós csatlakozás iránti kérelmet 
benyújtott európai állam csak akkor válhat 
az Unió tagjává, ha megállapították, hogy 
teljesíti az Európai Tanács által 1993 
júniusában Koppenhágában 
meghatározott kritériumokat, továbbá 
feltéve, hogy a csatlakozás nem haladja 
meg az Uniónak az új tag integrálására 
vonatkozó képességét. Ezek a kritériumok 
az olyan intézmények stabilitásával 
kapcsolatosak, amelyek garantálják a 
demokráciát, a jogállamot, az emberi jogok 
tiszteletét, a
megkülönböztetésmentességet, a
kisebbségek és a kiszolgáltatott helyzetű 
csoportok tiszteletét és védelmét, a 
gazdaság fejlődését, amelynek 
elegendőnek kell lennie az egységes piac 
versenye által támasztott nyomás 
elviseléséhez, valamint a képességet a 
Szerződések szerinti jogok mellett az 
azokban meghatározott kötelezettségek 
vállalásához.

Or. en

Módosítás 34
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Európai Tanács tagjelölt ország 
státuszt biztosított Izland, Montenegró, 

(6) Az Európai Tanács tagjelölt ország 
státuszt biztosított Izland, Montenegró, 
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Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és 
Törökország számára. Megerősítette 
Albánia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, 
valamint Koszovó európai perspektíváját, 
amelyeket potenciális tagjelölteknek 
tekintenek.

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és 
Törökország számára.

Or. de

Módosítás 35
Jelko Kacin

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Európai Tanács tagjelölt ország 
státuszt biztosított Izland, Montenegró, 
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és
Törökország számára. Megerősítette 
Albánia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia,
valamint Koszovó európai perspektíváját, 
amelyeket potenciális tagjelölteknek 
tekintenek.

(6) Az Európai Tanács tagjelölt ország 
státuszt biztosított Izland, Montenegró, 
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, 
Törökország és Szerbia számára. 
Megerősítette Albánia, Bosznia-
Hercegovina, valamint Koszovó európai 
perspektíváját, amelyeket potenciális 
tagjelölteknek tekintenek

Or. en

Módosítás 36
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) E rendelet szerinti pénzügyi támogatást 
kapnak az ezen rendelet mellékletében 
felsorolt tagjelölt országok és potenciális 
tagjelöltek („a kedvezményezett 
országok”) függetlenül a státuszuktól.

(7) E rendelet szerint pénzügyi támogatást 
kapnak az ezen rendelet mellékletében 
felsorolt tagjelölt országok. A pénzügyi 
segítségnyújtás rendszerét a többért többet 
és a kevesebbért kevesebbet elv szerint 
alakítják ki.

Or. de
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Módosítás 37
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) E rendelet szerinti pénzügyi támogatást
kapnak az ezen rendelet mellékletében 
felsorolt tagjelölt országok és potenciális 
tagjelöltek („a kedvezményezett 
országok”) függetlenül a státuszuktól.

(7) E rendelet szerinti pénzügyi támogatást
kaphatnak az ezen rendelet mellékletében 
felsorolt tagjelölt országok és potenciális 
tagjelöltek („a kedvezményezett 
országok”) függetlenül a státuszuktól.

Or. it

Módosítás 38
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az e rendelet szerinti támogatást az 
Unió által az egyes kedvezményezett 
országokra meghatározott bővítési politika 
kereteinek megfelelően kell nyújtani, és azt 
tükröznie kell a Bizottság éves bővítési 
csomagjának, amely tartalmazza az elért 
eredményekről szóló jelentést és a bővítési 
stratégiát, valamint a stabilizációs és 
társulási megállapodásoknak és az európai 
vagy csatlakozási partnerségeknek. A 
támogatásnak korlátozott számú 
szakpolitikai területre kell 
összpontosítania, amelyek segítenek a 
kedvezményezett országoknak a 
demokratikus intézmények és a 
jogállamiság megerősítésében, az 
igazságszolgáltatási és közigazgatási 
rendszer reformjában, az alapvető jogok 
tiszteletben tartásában, a nemek közötti
egyenlőség és a 

(8) Az e rendelet szerinti támogatást az 
Unió által az egyes kedvezményezett 
országokra meghatározott bővítési politika 
kereteinek megfelelően kell nyújtani, és azt 
tükröznie kell a Bizottság éves bővítési 
csomagjának, amely tartalmazza az elért 
eredményekről szóló jelentést és a bővítési 
stratégiát, valamint a stabilizációs és 
társulási megállapodásoknak és az európai 
vagy csatlakozási partnerségeknek. A 
támogatásnak korlátozott számú 
szakpolitikai területre kell 
összpontosítania, amelyek segítenek a 
kedvezményezett országoknak a 
demokratikus intézmények és a 
jogállamiság megerősítésében, az 
igazságszolgáltatási és közigazgatási 
rendszer reformjában, az alapvető jogok 
tiszteletben tartásában, az Unióba irányuló 
illegális bevándorlás leküzdésének
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megkülönböztetésmentesség
előmozdításában. Ezenkívül elő kell 
segítenie gazdasági és társadalmi 
fejlődésüket, támogatva az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedési tervet 
az Európa 2020 stratégiával összhangban 
és fokozatosan közelítve a koppenhágai 
kritériumokhoz. Erősíteni kell a 
koherenciát a pénzügyi támogatás és az 
előcsatlakozási stratégia végrehajtásában 
elért átfogó eredmény között.

előmozdításában. Ezenkívül elő kell 
segítenie gazdasági és társadalmi 
fejlődésüket, támogatva az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedési tervet 
az Európa 2020 stratégiával összhangban 
és fokozatosan közelítve a koppenhágai 
kritériumokhoz. Erősíteni kell a 
koherenciát a pénzügyi támogatás és az 
előcsatlakozási stratégia végrehajtásában 
elért átfogó eredmény között. Az 
előcsatlakozási stratégia végrehajtásával 
kapcsolatos tartós, elsősorban az Unió 
alapvető értékeit érintő problémák esetén 
a támogatások rendszerét át kell dolgozni.

Or. de

Módosítás 39
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az e rendelet szerinti támogatást az 
Unió által az egyes kedvezményezett 
országokra meghatározott bővítési politika 
kereteinek megfelelően kell nyújtani, és azt 
tükröznie kell a Bizottság éves bővítési 
csomagjának, amely tartalmazza az elért 
eredményekről szóló jelentést és a bővítési 
stratégiát, valamint a stabilizációs és 
társulási megállapodásoknak és az európai 
vagy csatlakozási partnerségeknek. A 
támogatásnak korlátozott számú 
szakpolitikai területre kell 
összpontosítania, amelyek segítenek a 
kedvezményezett országoknak a 
demokratikus intézmények és a 
jogállamiság megerősítésében, az 
igazságszolgáltatási és közigazgatási 
rendszer reformjában, az alapvető jogok 
tiszteletben tartásában, a nemek közötti 
egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség 

(8) Az e rendelet szerinti támogatást az 
Unió által az egyes kedvezményezett 
országokra meghatározott bővítési politika 
kereteinek megfelelően kell nyújtani, és azt 
tükröznie kell a Bizottság éves bővítési 
csomagjának, amely tartalmazza az elért 
eredményekről szóló jelentést és a bővítési 
stratégiát, valamint a stabilizációs és 
társulási megállapodásoknak és az európai 
vagy csatlakozási partnerségeknek. A 
támogatásnak korlátozott számú 
szakpolitikai területre kell 
összpontosítania, amelyek segítenek a 
kedvezményezett országoknak a 
demokratikus intézmények és a 
jogállamiság megerősítésében, az 
igazságszolgáltatási és közigazgatási 
rendszer reformjában, az alapvető jogok 
tiszteletben tartásában, a nemek közötti 
egyenlőség, a megkülönböztetésmentesség 
előmozdításában, valamint a szociális és 
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előmozdításában. Ezenkívül elő kell 
segítenie gazdasági és társadalmi 
fejlődésüket, támogatva az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedési tervet 
az Európa 2020 stratégiával összhangban 
és fokozatosan közelítve a koppenhágai 
kritériumokhoz. Erősíteni kell a 
koherenciát a pénzügyi támogatás és az 
előcsatlakozási stratégia végrehajtásában 
elért átfogó eredmény között.

területi kohézió európai uniós keretének 
végrehajtásában. Ezenkívül elő kell 
segítenie gazdasági és társadalmi 
fejlődésüket, támogatva az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedési tervet 
az Európa 2020 stratégiával összhangban 
és fokozatosan közelítve a koppenhágai 
kritériumokhoz. Erősíteni kell a 
koherenciát a pénzügyi támogatás és az 
előcsatlakozási stratégia végrehajtásában 
elért átfogó eredmény között.

Or. en

Módosítás 40
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A tagjelölt országoknak és a potenciális 
tagjelölt országoknak felkészültebbeknek 
kell lenniük az olyan globális kihívásokra, 
mint a fenntartható fejlődés és az 
éghajlatváltozás, és igazodniuk kell az 
Unió által ezen összetett kérdés kezelésére 
tett erőfeszítésekhez. Az e rendelet szerinti 
uniós támogatásnak hozzá kell járulnia 
ahhoz a célhoz, hogy az Unió 
költségvetéséből éghajlatváltozással 
kapcsolatos kérdésekre fordított arány 
legalább 20 %-ra növekedjen.

(9) A tagjelölt országoknak 
felkészültebbeknek kell lenniük az olyan 
globális kihívásokra, mint a fenntartható 
fejlődés, és igazodniuk kell az Unió által 
ezen összetett kérdés kezelésére tett 
erőfeszítésekhez.

Or. de

Módosítás 41
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A tagjelölt országoknak és a potenciális 
tagjelölt országoknak felkészültebbeknek 
kell lenniük az olyan globális kihívásokra, 
mint a fenntartható fejlődés és az 
éghajlatváltozás, és igazodniuk kell az 
Unió által ezen összetett kérdés kezelésére 
tett erőfeszítésekhez. Az e rendelet szerinti 
uniós támogatásnak hozzá kell járulnia 
ahhoz a célhoz, hogy az Unió 
költségvetéséből éghajlatváltozással 
kapcsolatos kérdésekre fordított arány 
legalább 20 %-ra növekedjen.

(9) A tagjelölt országoknak és a potenciális 
tagjelölt országoknak felkészültebbeknek 
kell lenniük az olyan globális kihívásokra, 
mint a fenntartható fejlődés és az 
éghajlatváltozás, és igazodniuk kell az 
Unió által ezen összetett kérdés kezelésére 
tett erőfeszítésekhez. Új képességek és 
készségek létrehozása érdekében 
pénzügyileg támogatni kell a 
humánerőforrást. Az e rendelet szerinti 
uniós támogatásnak hozzá kell járulnia 
ahhoz a célhoz, hogy az Unió 
költségvetéséből éghajlatváltozással 
kapcsolatos kérdésekre fordított arány 
legalább 20 %-ra növekedjen.

Or. en

Módosítás 42
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A tagjelölt országoknak és a potenciális 
tagjelölt országoknak felkészültebbeknek 
kell lenniük az olyan globális kihívásokra, 
mint a fenntartható fejlődés és az 
éghajlatváltozás, és igazodniuk kell az 
Unió által ezen összetett kérdés kezelésére 
tett erőfeszítésekhez. Az e rendelet szerinti 
uniós támogatásnak hozzá kell járulnia 
ahhoz a célhoz, hogy az Unió 
költségvetéséből éghajlatváltozással 
kapcsolatos kérdésekre fordított arány 
legalább 20 %-ra növekedjen.

(9) A tagjelölt országoknak és a potenciális 
tagjelölt országoknak felkészültebbeknek 
kell lenniük az olyan globális kihívásokra, 
mint a fenntartható fejlődés és az 
éghajlatváltozás, valamint a bevándorlás,
és igazodniuk kell az Unió által ezen 
összetett kérdés kezelésére tett 
erőfeszítésekhez. Az e rendelet szerinti 
uniós támogatásnak hozzá kell járulnia 
ahhoz a célhoz, hogy az Unió 
költségvetéséből éghajlatváltozással 
kapcsolatos kérdésekre fordított arány 
legalább 20 %-ra növekedjen.

Or. it
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Módosítás 43
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Bizottság és a tagállamok 
biztosítják támogatásuk összehangolását, 
koherenciáját és kiegészítő jellegét, 
különösen a támogatási folyamat 
különböző fázisai során tartott rendszeres 
konzultációk és a vonatkozó információk 
gyakori cseréje révén.

(10) A Bizottság és a tagállamok 
biztosítják az összes nemzetközi 
szervezettől a fogadó országba érkező 
támogatás összehangolását, koherenciáját 
és kiegészítő jellegét, különösen a 
támogatási folyamat különböző fázisai 
során tartott rendszeres konzultációk és a 
vonatkozó információk gyakori cseréje 
révén.

Or. de

Módosítás 44
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A csatlakozási folyamat és az e 
rendelet alapján nyújtott pénzügyi 
támogatás és technikai segítségnyújtás 
közötti koherencia biztosítása és a 
csatlakozási terv célkitűzéseinek a 
végrehajtása érdekében a Bizottságnak az 
eszköz alkalmazására vonatkozó közös 
stratégiai keretet kell létrehoznia. Ennek a 
keretnek többek között meg kell határoznia 
az e rendelet által támogatható főbb 
intézkedések jegyzékét és a támogatási 
összegek odaítélésének kritériumait. A 
közös stratégiai keretnek egy adott 
országra vagy országcsoportra vonatkozó 
stratégiai dokumentumok referenciakeretét 
kell alkotnia.

(11) A csatlakozási folyamat és az e 
rendelet alapján nyújtott pénzügyi 
támogatás és technikai segítségnyújtás 
közötti koherencia biztosítása és a 
csatlakozási terv célkitűzéseinek a 
végrehajtása érdekében a Bizottságnak az 
eszköz alkalmazására vonatkozó közös 
stratégiai keretet kell létrehoznia. A 
Bizottságot ennek során az uniós 
ügynökségek és más megfelelő 
intézmények támogathatják. Ennek a 
keretnek többek között meg kell határoznia 
az e rendelet által támogatható főbb 
intézkedések jegyzékét és a támogatási 
összegek odaítélésének kritériumait. A 
közös stratégiai keretnek egy adott 
országra vagy országcsoportra vonatkozó 
stratégiai dokumentumok referenciakeretét 
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kell alkotnia.

Or. en

Módosítás 45
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A támogatás célkitűzéseit a Bizottság 
által a vonatkozó uniós többéves pénzügyi 
keret időtartamára létrehozott, egy adott 
országra vagy országcsoportra vonatkozó 
együttműködési stratégiai 
dokumentumokban kell meghatározni a 
kedvezményezett országokkal 
partnerségben, egyedi igényeik és a 
bővítési menetrend alapján. A stratégiai 
dokumentumoknak meg kell határozniuk a 
támogatás szakpolitikai területeit és, a 
költségvetési hatóság előjogainak a 
sérelme nélkül, rögzíteniük kell politikai 
területenként a juttatott indikatív 
támogatási összegeket éves bontásban, 
beleértve az éghajlatváltozással 
kapcsolatos kiadások becsült értékét.
Megfelelő rugalmasságot kell beépíteni a 
felmerülő igények kielégítése és a 
teljesítmény javítását szolgáló ösztönzők 
biztosítása érdekében. A stratégiai 
dokumentumoknak biztosítaniuk kell a 
koherenciát és összhangot a 
kedvezményezett országok nemzeti 
költségvetésben tükrözött erőfeszítéseivel, 
és figyelembe kell venniük a más donorok 
által nyújtott támogatást. A belső és külső 
fejlődés figyelembe vétele érdekében a 
stratégiai dokumentumokat megfelelően 
felül kell vizsgálni.

(12) A támogatás célkitűzéseit a Bizottság 
által a vonatkozó uniós többéves pénzügyi 
keret időtartamára létrehozott, egy adott 
országra vagy országcsoportra vonatkozó 
együttműködési stratégiai 
dokumentumokban kell meghatározni a 
kedvezményezett országokkal 
partnerségben, egyedi igényeik és a 
bővítési menetrend alapján. A stratégiai 
dokumentumoknak meg kell határozniuk a 
támogatás szakpolitikai területeit és, a 
költségvetési hatóság előjogainak a 
sérelme nélkül, rögzíteniük kell politikai 
területenként a juttatott indikatív 
támogatási összegeket éves bontásban.
Megfelelő rugalmasságot kell beépíteni a 
felmerülő igények kielégítése és a 
teljesítmény javítását szolgáló ösztönzők 
biztosítása érdekében. A stratégiai 
dokumentumoknak biztosítaniuk kell a 
koherenciát és összhangot a 
kedvezményezett országok nemzeti 
költségvetésben tükrözött erőfeszítéseivel, 
és figyelembe kell venniük a más donorok 
által nyújtott támogatást. A belső és külső 
fejlődés figyelembe vétele érdekében a 
stratégiai dokumentumokat megfelelően 
felül kell vizsgálni.

Or. de
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Módosítás 46
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A támogatás célkitűzéseit a Bizottság 
által a vonatkozó uniós többéves pénzügyi 
keret időtartamára létrehozott, egy adott 
országra vagy országcsoportra vonatkozó 
együttműködési stratégiai 
dokumentumokban kell meghatározni a 
kedvezményezett országokkal 
partnerségben, egyedi igényeik és a 
bővítési menetrend alapján. A stratégiai 
dokumentumoknak meg kell határozniuk a 
támogatás szakpolitikai területeit és, a 
költségvetési hatóság előjogainak a 
sérelme nélkül, rögzíteniük kell politikai 
területenként a juttatott indikatív 
támogatási összegeket éves bontásban, 
beleértve az éghajlatváltozással 
kapcsolatos kiadások becsült értékét.
Megfelelő rugalmasságot kell beépíteni a 
felmerülő igények kielégítése és a 
teljesítmény javítását szolgáló ösztönzők 
biztosítása érdekében. A stratégiai 
dokumentumoknak biztosítaniuk kell a 
koherenciát és összhangot a 
kedvezményezett országok nemzeti
költségvetésben tükrözött erőfeszítéseivel, 
és figyelembe kell venniük a más donorok 
által nyújtott támogatást. A belső és külső 
fejlődés figyelembe vétele érdekében a 
stratégiai dokumentumokat megfelelően 
felül kell vizsgálni.

(12) A támogatás célkitűzéseit a Bizottság 
által a vonatkozó uniós többéves pénzügyi 
keret időtartamára létrehozott, egy adott 
országra vagy országcsoportra vonatkozó 
együttműködési stratégiai 
dokumentumokban kell meghatározni a 
kedvezményezett országokkal 
partnerségben, egyedi igényeik és a 
bővítési menetrend alapján. A stratégiai 
dokumentumoknak meg kell határozniuk a 
támogatás szakpolitikai területeit és, a 
költségvetési hatóság előjogainak a 
sérelme nélkül, rögzíteniük kell politikai 
területenként a juttatott indikatív 
támogatási összegeket éves bontásban, 
beleértve az éghajlatváltozással 
kapcsolatos kiadások becsült értékét.
Megfelelő rugalmasságot kell beépíteni a 
felmerülő igények kielégítése és a 
teljesítmény javítását szolgáló ösztönzők 
biztosítása érdekében, valamint a hazai és 
a nemzetközi beruházási kedv erősítésére, 
jó minőségű munkahelyek létrehozása és 
a demokrácia előmozdítása érdekében. A 
stratégiai dokumentumoknak biztosítaniuk 
kell a koherenciát a kedvezményezett 
országok mindenkori nemzeti
költségvetésében tükrözött erőfeszítéseivel, 
és figyelembe kell venniük a más donorok 
által nyújtott támogatást. A belső és külső 
fejlődés figyelembe vétele érdekében a 
stratégiai dokumentumokat megfelelően 
felül kell vizsgálni.

Or. en

Módosítás 47
Franz Obermayr
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Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az Unió érdekében áll, hogy segítsen 
a kedvezményezett országoknak 
rendszereik reformjában, azoknak az Unió 
rendszereihez történő igazítása érdekében.
Mivel e rendelet célkitűzését a tagállamok 
nem tudják kellőképpen megvalósítani, és 
ezért az uniós szinten jobban 
megvalósítható, az Unió az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében 
megállapított szubszidiaritás elvével 
összhangban intézkedéseket fogadhat el.
Az 5. cikkben meghatározott arányosság 
elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi 
túl az e célkitűzés eléréséhez szükséges 
mértéket.

(13) Az Unió érdekében áll, hogy segítsen 
a kedvezményezett országoknak 
rendszereik reformjában, azoknak az Unió 
rendszereihez lépésekben történő igazítása 
érdekében. Mivel e rendelet célkitűzését a 
tagállamok nem tudják kellőképpen 
megvalósítani, és ezért az uniós szinten 
jobban megvalósítható, az Unió az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében 
megállapított szubszidiaritás elvével 
összhangban intézkedéseket fogadhat el.
Az 5. cikkben meghatározott arányosság 
elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi 
túl az e célkitűzés eléréséhez szükséges 
mértéket.

Or. de

Módosítás 48
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Annak érdekében, hogy e rendelet a 
Tanács által hozott politikai döntések 
eredményét gyorsan tükrözhesse, az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikke szerinti aktusok 
elfogadására vonatkozó felhatalmazást 
kell adni a Bizottság részére a 
kedvezményezett országok e rendelet 
mellékletében található jegyzékének 
aktualizálása vonatkozásában.

törölve

Or. de
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Módosítás 49
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Míg az Unió külső fellépési 
eszközeinek a végrehajtására vonatkozó 
közös szabályokat és eljárásokat a .../.../EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet
(továbbiakban „a közös végrehajtási 
rendelet”) határozza meg, a Bizottság 
számára ezen rendelet végrehajtásának 
egységes feltételeit – különösen az 
igazgatási struktúrák és eljárások 
tekintetében – létrehozó részletesebb 
szabályok elfogadására vonatkozó 
felhatalmazást is kell adni. Ezeknek a 
szabályoknak figyelembe kell venniük a 
múltbeli előcsatlakozási támogatások 
irányításával és végrehajtásával 
kapcsolatos tapasztalatokat, és igazodniuk 
kell a kedvezményezett országok 
helyzetének alakulásához.

(15) Az Unió külső fellépési eszközeinek a 
végrehajtására vonatkozó közös 
szabályokat és eljárásokat a .../.../EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet
(továbbiakban „a közös végrehajtási 
rendelet”) határozza meg.

Or. de

Módosítás 50
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A támogatás esetében továbbra is az 
előcsatlakozási folyamat során bevált 
struktúrákat és eszközöket kell igénybe 
venni. Az előcsatlakozási alapoknak a 
Bizottság általi közvetlen igazgatásáról a 
kedvezményezett országokra átruházott 
decentralizált igazgatására történő
átmenetet fokozatosan és az egyes 
kedvezményezett országok kapacitásával 

(17) A támogatás esetében továbbra is az 
előcsatlakozási folyamat során bevált 
struktúrákat és eszközöket kell igénybe 
venni. Az előcsatlakozási alapoknak a 
Bizottság általi közvetlen igazgatásáról a 
kedvezményezett országokra átruházott 
decentralizált igazgatására történő
átmenetnek nem kell túl korán 
megtörténnie, és a kapacitások romlása 
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összhangban kell végrehajtani. esetén csökkenő ütemben kell
végrehajtani.

Or. de

Módosítás 51
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az e rendelet szerint elfogadott 
bizottságnak az előző Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz végrehajtására, 
valamint a ciprusi török közösségnek 
nyújtott pénzügyi támogatás 
végrehajtására vonatkozó illetékességgel 
is kell rendelkeznie.

(19) Az e rendelet szerint elfogadott 
bizottságnak az előző Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz végrehajtására 
vonatkozó illetékességgel is rendelkeznie
kell.

Or. it

Módosítás 52
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Amennyiben egy kedvezményezett 
ország megszegi az Unió alapjául szolgáló 
elveket, vagy nem teljesíti az Unióval 
kötött vonatkozó megállapodásokban 
rögzített kötelezettségvállalásokat, vagy 
nem ér el megfelelő eredményeket a 
csatlakozási kritériumok teljesítésében, a 
Tanács a Bizottság javaslatára megfelelő 
intézkedéseket hozhat a helyzet 
orvoslására.

(20) Amennyiben egy kedvezményezett 
ország megszegi az Unió alapjául szolgáló 
elveket, vagy nem teljesíti az Unióval 
kötött vonatkozó megállapodásokban 
rögzített kötelezettségvállalásokat, vagy 
nem ér el megfelelő eredményeket a 
csatlakozási kritériumok teljesítésében, a 
Tanács a Bizottság javaslatára megfelelő 
intézkedéseket hozhat annak 
megállapítására, hogy a fogadó ország 
teljesíti-e a vállalt kötelezettségeit.

Or. it
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Módosítás 53
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (a 
továbbiakban: IPA) célja az e rendelet 
mellékletében felsorolt tagjelölt országok
és potenciális tagjelöltek támogatása az 
uniós tagság érdekében az ország uniós 
értékekhez való közelítéséhez, valamint az 
uniós szabályokkal, normákkal, 
politikákkal és gyakorlatokkal történő 
fokozatos összhangba hozásához szükséges 
megfelelő politikai, intézményi, jogi, 
igazgatási, társadalmi és gazdasági 
reformok végrehajtásában.

Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (a 
továbbiakban: IPA) célja az e rendelet 
mellékletében felsorolt tagjelölt országok 
támogatása az uniós tagság érdekében az 
ország uniós értékekhez való közelítéséhez, 
valamint az uniós szabályokkal, 
normákkal, politikákkal és gyakorlatokkal 
történő fokozatos összhangba hozásához 
szükséges megfelelő politikai, intézményi, 
jogi, igazgatási, társadalmi és gazdasági 
reformok végrehajtásában.

Or. de

Módosítás 54
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (a 
továbbiakban: IPA) célja az e rendelet 
mellékletében felsorolt tagjelölt országok 
és potenciális tagjelöltek támogatása az 
uniós tagság érdekében az ország uniós 
értékekhez való közelítéséhez, valamint az 
uniós szabályokkal, normákkal, 
politikákkal és gyakorlatokkal történő 
fokozatos összhangba hozásához szükséges 
megfelelő politikai, intézményi, jogi, 
igazgatási, társadalmi és gazdasági 
reformok végrehajtásában.

Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (a 
továbbiakban: IPA) célja az e rendelet 
mellékletében felsorolt tagjelölt országok 
és potenciális tagjelöltek (a továbbiakban: 
„kedvezményezett országok”) támogatása 
az uniós tagság lehetősége érdekében –
amennyiben igazolják, hogy a szóban 
forgó reformokat sikeresen végrehajtották 
– az ország uniós értékekhez való 
közelítéséhez, valamint az uniós 
szabályokkal, normákkal, politikákkal és 
gyakorlatokkal történő fokozatos 
összhangba hozásához szükséges 
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megfelelő politikai, intézményi, jogi, 
igazgatási, társadalmi és gazdasági 
reformok végrehajtásában.

Or. it

Módosítás 55
Kinga Göncz

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az emberi jogok és az alapvető 
szabadságjogok előmozdítása és védelme, 
a kisebbségi jogok kiemelt tiszteletben 
tartása, a nemek közötti egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség, 
sajtószabadság és jószomszédi viszonyok 
előmozdítása;

ii. az emberi jogok és az alapvető 
szabadságjogok előmozdítása és védelme, 
a kisebbségi jogok, a fogytékossággal élők 
jogainak és a kiszolgáltatott helyzetű 
csoportok védelmének kiemelt tiszteletben 
tartása, a nemek közötti egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség, 
sajtószabadság és jószomszédi viszonyok 
előmozdítása;

Or. en

Módosítás 56
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az emberi jogok és az alapvető 
szabadságjogok előmozdítása és védelme, 
a kisebbségi jogok kiemelt tiszteletben 
tartása, a nemek közötti egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség, 
sajtószabadság és jószomszédi viszonyok 
előmozdítása;

ii. az emberi jogok és az alapvető 
szabadságjogok előmozdítása és védelme, 
a kisebbségi jogok teljes körű tiszteletben 
tartása, a nemek közötti egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség, 
sajtószabadság és jószomszédi viszonyok 
előmozdítása;

Or. it
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Módosítás 57
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az emberi jogok és az alapvető 
szabadságjogok előmozdítása és védelme, 
a kisebbségi jogok kiemelt tiszteletben 
tartása, a nemek közötti egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség,
sajtószabadság és jószomszédi viszonyok 
előmozdítása;

ii. az emberi jogok és az alapvető 
szabadságjogok előmozdítása és védelme, 
a kisebbségi jogok kiemelt tiszteletben 
tartása, a sajtószabadság és jószomszédi 
viszonyok előmozdítása;

Or. de

Módosítás 58
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont – v alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. a civil társadalom és a társadalmi 
párbeszéd fejlődése;

v. a civil társadalom és a munkaadói 
szervezetek és a szakszervezetek közötti
társadalmi párbeszéd fejlődése;

Or. en

Módosítás 59
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az Unión belüli versenykényszerrel és 
piaci erőkkel való megbirkózáshoz 

ii. az Unión belüli versenykényszerrel és 
piaci erőkkel való megbirkózáshoz 
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szükséges gazdasági reformok a gazdasági, 
társadalmi és környezetvédelmi célokra 
irányuló törekvések fenntartása mellett;

szükséges gazdasági reformok a gazdasági, 
társadalmi és környezetvédelmi célokra 
irányuló törekvések fenntartása mellett, 
valamint a munkahelyteremtés ösztönzése, 
különös tekintettel a kkv-kra;

Or. en

Módosítás 60
Jelko Kacin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a foglalkoztatás elősegítése és az
humántőke fejlesztése;

iii. a foglalkoztatás elősegítése és a
humántőke fejlesztése képzés, jó minőségű 
gyakorlati programok és az önkéntes 
tevékenység támogatása által, amelyek 
lehetőséget termtenek a képességek és 
tapasztalatok megszerzésére és a szociális 
kohézió erősítésére;

Or. en

Módosítás 61
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a foglalkoztatás elősegítése és az
humántőke fejlesztése;

iii. a foglalkoztatás elősegítése és a
humántőke fejlesztése az előrelátó és a 
munkaerőpiaci elemzéseken alapuló 
lehetséges mobilitási programora irányuló 
hatékony stratégiák által;

Or. en
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Módosítás 62
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. társadalmi és gazdasági befogadás, 
különösen a kisebbségek és a 
kiszolgáltatott csoportok tekintetében;

iv. társadalmi és gazdasági befogadás, 
különösen a kisebbségek tekintetében;

Or. de

Módosítás 63
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. társadalmi és gazdasági befogadás, 
különösen a kisebbségek és a 
kiszolgáltatott csoportok tekintetében;

iv. társadalmi és gazdasági befogadás, 
különösen a kisebbségek és a 
kiszolgáltatott csoportok tekintetében, 
ideértve a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem európai 
platformját és egyéb hasonló fórumokat;

Or. en

Módosítás 64
Jelko Kacin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. társadalmi és gazdasági befogadás, 
különösen a kisebbségek és a 
kiszolgáltatott csoportok tekintetében;

iv. társadalmi és gazdasági befogadás, 
különösen a kisebbségek és a 
kiszolgáltatott csoportok tekintetében, 
valamint a polgárok aktív idősödésének és 
a nemzedékek közötti szolidaritásnak a 
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támogatása és lehetővé tétele;

Or. en

Módosítás 65
Kinga Göncz

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – iv a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva. a befogadó és a beilleszkedést segítő 
képzés támogatása, amelyben a súlypont 
különösen az iskolákon belüli etnikai 
elkülönülés megakadályozására, a nemek 
közötti egyenlőtlenség csökkentésére, a 
koragyermekkori nevelésre, a 
lemorzsolódás megakadályozására és 
ezáltal az etnikai, szociális és regionális 
egyenlőtlenségek felszámolására 
helyeződik;

Or. en

Módosítás 66
Kinga Göncz

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – iv b alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ivb. a felismert problémák tudatosítása és 
a korrekciós intézkedések megtétele a 
befogadó és a beilleszkedést segítő képzés 
megvalósítása érdekében, hogy a 
kiszolgáltatott helyzetű gyerekek is jó 
minőségű képzésben részesüljenek,

Or. en
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Módosítás 67
Kinga Göncz

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – iv c alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ivc. a szociális védelmi rendszer 
megerősítése, stratégiai tervek 
végrehajtása a fogyatékkal élő, a roma 
származású és más szociálisan kirekesztett 
emberek számára a szegénység leküzdése 
és a szociálpolitikai intézkedések 
előmozdítása érdekében; 

Or. en

Módosítás 68
Kinga Göncz

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – v a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

va. hatékony intézkedések a 
megkülönböztetés ellen, különösen a 
roma származású emberek beilleszkedését 
segítő stratégiák végrehajtása által.

Or. en

Módosítás 69
Kinga Göncz

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a demokrácia, a jogállamiság, az emberi 
jogok tiszteletben tartása, az igazságügyi 
rendszer és az igazgatási kapacitás szintje 

– a demokrácia, a jogállamiság, az emberi 
jogok tiszteletben tartása, a kisebbségi 
jogok és a kiszolgáltatott helyzetű 
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területén elért eredmények; csoportok jogainak védelme, az 
igazságügyi rendszer és az igazgatási 
kapacitás szintje és a civil társadalom 
támogatása területén elért eredmények;

Or. en

Módosítás 70
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a demokrácia, a jogállamiság, az emberi 
jogok tiszteletben tartása, az igazságügyi 
rendszer és az igazgatási kapacitás szintje 
területén elért eredmények;

a demokrácia, a jogállamiság, az emberi 
jogok tiszteletben tartása, az igazságügyi 
rendszer és az igazgatási kapacitás szintje, 
a munkaadói szervezetek és a 
szakszervezetek közötti civil és társadalmi 
párbeszéd minőségének területén elért 
eredmények;

Or. en

Módosítás 71
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a gazdasági reformok előrehaladása; a 
társadalmi és gazdasági fejlődés 
stratégiáinak az alapossága és 
eredményessége, az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés terén 
elért eredmények, beleértve az IPA által 
támogatott állami beruházások révén 
elérteket; 

a társadalmi-gazdasági reformok 
előrehaladása; a társadalmi és gazdasági 
fejlődés stratégiáinak az alapossága és 
eredményessége, az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés, 
valamint a magas színvonalú általános és 
szakmai képzés és a jó minőségű 
munkahelyek megteremtése terén elért 
eredmények, beleértve az IPA által 
támogatott állami beruházások révén 
elérteket;
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Or. en

Módosítás 72
Franz Obermayr

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az Unióval, és különösen a Frontex-szel 
való együttműködés az Unióba irányuló 
illegális bevándorlás leküzdése érdekében;

Or. de

Módosítás 73
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A stratégiai dokumentumok a 3. 
cikkben említett, az e rendelet szerinti 
pénzügyi támogatásban részesülő 
szakpolitikai területek megfelelő ötvözetét 
állapítják meg az igényeket és a 
prioritásokat tükrözve, a 2. cikkben említett 
célkitűzéseknek, az 5. cikkben említett 
közös stratégiai keretnek megfelelően, és 
adott esetben a nemzeti stratégiákkal 
összhangban.

(2) A stratégiai dokumentumok a 3. 
cikkben említett, az e rendelet szerinti 
pénzügyi támogatásban részesülő 
szakpolitikai területek megfelelő ötvözetét 
állapítják meg az igényeket és a 
prioritásokat tükrözve, a 2. cikkben említett 
célkitűzéseknek, az 5. cikkben említett 
közös stratégiai keretnek megfelelően, és 
adott esetben a nemzeti stratégiákkal 
összhangban. A stratégiai 
dokumentumoknak tartalmazniuk kell az 
Európa 2020 stratégia összes céljára 
vonatkozó intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedést biztosító és 
megvalósítható országspecifikus célokat 
is.

Or. en
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Módosítás 74
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet szerinti uniós támogatásokat 
a közös végrehajtási rendelet 2. és 3. 
cikkében említett programok és 
intézkedések révén kell végrehajtani, az e 
rendelet végrehajtásának egységes 
feltételeit meghatározó egyedi 
szabályoknak megfelelően, különösen az 
igazgatási struktúrák és eljárások 
tekintetében, amelyeket a Bizottság e 
rendelet 10. és 11. cikkével összhangban 
fogad el. A végrehajtás főszabály szerint 
éves és többéves, országspecifikus vagy 
több országra vonatkozó programok 
formájában történik, amelyeket a 6. 
cikkben említett többéves indikatív 
stratégiáknak megfelelően hoztak létre és 
alakítottak ki a kedvezményezett országok 
és/vagy adott esetben a Bizottság.

Az e rendelet szerinti uniós támogatásokat 
a közös végrehajtási rendelet 2. és 3. 
cikkében említett programok és 
intézkedések révén kell végrehajtani. A 
végrehajtás főszabály szerint éves és 
többéves, országspecifikus vagy több 
országra vonatkozó programok formájában 
történik, amelyeket a 6. cikkben említett 
többéves indikatív stratégiáknak 
megfelelően hoztak létre és alakítottak ki a 
kedvezményezett országok és/vagy adott 
esetben a Bizottság.

Or. de

Módosítás 75
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Kellően indokolt körülmények esetén, 
valamint az uniós finanszírozás 
koherenciájának és hatékonyságának 
biztosítása és a regionális együttműködés 
támogatása érdekében a Bizottság dönthet 
úgy, hogy a 7. cikk szerinti programokra 
és intézkedésekre azok az országok, 
területek és régiók is jogosultak, amelyek 
egyébként az 1. cikk alapján nem 

törölve
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lennének jogosultak finanszírozásra, 
amennyiben a végrehajtandó program 
vagy intézkedés globális, regionális vagy 
határokon átnyúló jellegű.

Or. de

Módosítás 76
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hatáskör-átruházás a Bizottságra törölve
A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 11. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el e 
rendelet mellékletének módosítására, és 
kiegészítse a közös végrehajtási rendeletet 
az e rendelet végrehajtásának egységes 
feltételeit létrehozó egyedi szabályokkal.

Or. de

Módosítás 77
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságra ruházott jogkörök 
gyakorlása

törölve

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadásának hatáskörét a 
Bizottságra ruházzák az e cikkben 
meghatározott feltételeknek megfelelően.
(2) A hatáskörök Bizottságra történő 
átruházása e rendelet érvényességi 
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időtartamára szól.
(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a felhatalmazást. 
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét 
követő napon vagy a határozatban 
megjelölt későbbi időpontban lép 
hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.
(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(5) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
csak akkor lép hatályba, ha az értesítést 
követő két hónapos időtartam leteltéig sem 
az Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus ellen, vagy ha az Európai 
Parlament és a Tanács az időtartam 
leteltét megelőzően egyaránt arról 
tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel 
kifogást. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére az említett 
időtartam 2 hónappal meghosszabbodik.

Or. de

Módosítás 78
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kedvezményezett országokkal és -
régiókkal kötött partnerségi és 
együttműködési megállapodásokban a 
támogatás felfüggesztésével kapcsolatban 
megállapított rendelkezések sérelme 

A kedvezményezett országokkal és -
régiókkal kötött partnerségi és 
együttműködési megállapodásokban a 
támogatás felfüggesztésével kapcsolatban 
megállapított rendelkezések sérelme 
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nélkül, amennyiben egy kedvezményezett 
ország nem tartja be a demokrácia, a 
jogállamiság, az emberi jogok, a kisebbségi 
jogok és az alapvető szabadságjogok elveit 
vagy az Unióval kötött vonatkozó 
megállapodásokban vállalt 
kötelezettségeket, vagy amennyiben a 
csatlakozási kritériumok teljesítésében 
történt előrelépés nem kielégítő, akkor az 
Unió felkérheti a kedvezményezett 
országot, hogy konzultációk keretében 
találjon mindkét fél számára elfogadható 
megoldást, a különösen sürgős eseteket 
kivéve. A Tanács, amennyiben a 
kedvezményezett országgal folytatott 
konzultációk nem vezetnek mindkét fél 
számára elfogadható megoldáshoz, vagy az 
egyeztetést elutasítják, illetve különösen 
sürgős esetekben, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 215. cikke
(1) bekezdésével összhangban megfelelő 
intézkedéseket hozhat, amelyek magukban 
foglalhatják a támogatás teljes vagy 
részleges felfüggesztését. Az Európai 
Parlamentet az ezzel összefüggésben 
meghozott határozatról haladéktalanul, 
teljes körűen tájékoztatni kell.

nélkül, amennyiben egy kedvezményezett 
ország nem tartja be a demokrácia, a 
jogállamiság, az emberi jogok, a kisebbségi 
jogok és az alapvető szabadságjogok elveit 
vagy az Unióval kötött vonatkozó 
megállapodásokban vállalt 
kötelezettségeket, vagy amennyiben a 
csatlakozási kritériumok teljesítésében és 
az átláthatóság tekintetében történt 
előrelépés nem kielégítő, akkor az Unió 
felkérheti a kedvezményezett országot, 
hogy konzultációk keretében találjon 
mindkét fél számára elfogadható 
megoldást, a különösen sürgős eseteket 
kivéve. A Tanács, amennyiben a 
kedvezményezett országgal folytatott 
konzultációk nem vezetnek mindkét fél 
számára elfogadható megoldáshoz, vagy az 
egyeztetést elutasítják, illetve különösen 
sürgős esetekben, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 215. cikke
(1) bekezdésével összhangban megfelelő 
intézkedéseket hozhat, amelyek magukban 
foglalhatják a támogatás teljes vagy 
részleges felfüggesztését. Az Európai 
Parlamentet az ezzel összefüggésben 
meghozott határozatról haladéktalanul, 
teljes körűen tájékoztatni kell.

Or. en

Módosítás 79
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2014-től 2020-ig terjedő időszakra e 
rendelet végrehajtásának pénzügyi 
referenciaösszege 14 110 100 000 millió
EUR (jelenlegi árakon). A pénzügyi 
referenciaösszeg legfeljebb 3%-át a 
kedvezményezett országok és az uniós 
tagállamok közötti határokon átnyúló 

(1) A 2014-től 2020-ig terjedő időszakra e 
rendelet végrehajtásának pénzügyi 
referenciaösszege 10 000 000 000 EUR
(jelenlegi árakon). A pénzügyi 
referenciaösszeg legfeljebb 3%-át a 
kedvezményezett országok és az uniós 
tagállamok közötti határokon átnyúló 
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együttműködési programokra különítik el. együttműködési programokra különítik el.

Or. de

Módosítás 80
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2014-től 2020-ig terjedő időszakra e 
rendelet végrehajtásának pénzügyi 
referenciaösszege 14 110 100 000 millió 
EUR (jelenlegi árakon). A pénzügyi 
referenciaösszeg legfeljebb 3%-át a 
kedvezményezett országok és az uniós 
tagállamok közötti határokon átnyúló 
együttműködési programokra különítik el.

(1) A 2014-től 2020-ig terjedő időszakra e 
rendelet végrehajtásának pénzügyi 
referenciaösszege 14 110 100 000 millió 
EUR (jelenlegi árakon). A pénzügyi 
referenciaösszeg legfeljebb 3%-át a 
kedvezményezett országok és az uniós 
tagállamok közötti határokon átnyúló 
együttműködési programokra különítik el, 
és a pénzügyi referenciaösszeg 1,5%-át 
civil társadalmi szervezetek és a szociális 
partnerek szervezetei számára kell 
tartalékolni.

Or. en

Módosítás 81
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az „Erasmus mindenkinek” rendelet 13. 
cikkének (2) bekezdése szerint a 
felsőoktatás nemzetközi dimenziójának 
ösztönzése érdekében a különböző külső 
finanszírozási eszközökből (Fejlesztési 
Együttműködési Eszköz, Európai 
Szomszédsági Támogatási Eszköz, 
Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, 
Partnerségi Eszköz és az Európai 

Az „Erasmus mindenkinek” rendelet 13. 
cikkének (2) bekezdése szerint a 
felsőoktatás nemzetközi dimenziójának 
ösztönzése érdekében a különböző külső 
finanszírozási eszközökből (Fejlesztési 
Együttműködési Eszköz, Európai 
Szomszédsági Támogatási Eszköz, 
Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, 
Partnerségi Eszköz és az Európai 
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Fejlesztési Alap) együttesen
1 812 100 000 EUR indikatív összeget 
különítenek el az EU-n kívüli országokba 
irányuló/országokból érkező tanulási 
mobilitással kapcsolatos fellépésekre, 
valamint ezen országok 
hivatalaival/intézményeivel/szervezeteivel 
való együttműködésre és szakpolitikai 
párbeszédre. E források felhasználásakor 
az „Erasmus mindenkinek” rendelet 
rendelkezései alkalmazandók.

Fejlesztési Alap) együttesen 1 000 000 
000 EUR indikatív összeget különítenek el 
az EU-n kívüli országokba 
irányuló/országokból érkező tanulási 
mobilitással kapcsolatos fellépésekre, 
valamint ezen országok 
hivatalaival/intézményeivel/szervezeteivel 
való együttműködésre és szakpolitikai 
párbeszédre. E források felhasználásakor 
az „Erasmus mindenkinek” rendelet 
rendelkezései alkalmazandók.

Or. de

Módosítás 82
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet –  1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Albánia törölve

Or. de

Módosítás 83
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet –  2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Bosznia-Hercegovina törölve

Or. de

Módosítás 84
Franz Obermayr
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet –  4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Koszovó* törölve

Or. de

Módosítás 85
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – lábjegyzet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

*Az 1244/99 sz. ENSZ BT határozat 
értelmében

törölve

Or. de


