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MÓDOSÍTÁSOK

 a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés – lábjegyzet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

__________________ __________________

1 Az 1244/99 sz. ENSZ BT határozat 
értelmében

1 A Koszovó státusával kapcsolatos 
álláspontok sérelme nélkül, továbbá 
összhangban az 1244 (1999) ENSZ BT-
határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak 
a koszovói függetlenségi nyilatkozatról 
szóló véleményével.

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre 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 

(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 
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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 
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.

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 nemzeti 
romaintegrációs stratégiák 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 3

Irányelvre 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 támogatásuk összehangolását, 
koherenciáját és kiegészítő jellegét az 
egyéb nemzetközi intézmények és 
adományozók támogatásaival, különösen a 
támogatási folyamat különböző fázisai 
során tartott rendszeres konzultációk és a 
vonatkozó információk gyakori cseréje 
révén.

Or. en



PA\895525HU.doc 5/17 PE483.844v03-00

HU

Módosítás 4

Irányelvre 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.
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. en



PE483.844v03-00 6/17 PA\895525HU.doc

HU

Módosítás 5

Irányelvre 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 
összhangban kell végrehajtani.

(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 
igazgatására történő átmenetet fokozatosan 
és az egyes kedvezményezett országok 
kapacitásával összhangban kell 
végrehajtani, azonban amennyiben ez a 
kapacitás negatív irányban alakul, az 
átmenetnek is csökkenő ütemben kell 
zajlania.

Or. en

Módosítás 6

Irányelvre 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,
vagy már nem tesz eleget a támogatásokat 
érintő politikai döntéshozatal 
követelményeinek, vagy igazgatásukat 
nem megfelelően végzi, a Tanács a 
Bizottság javaslatára megfelelő 
intézkedéseket hozhat a helyzet 
orvoslására.

Or. en
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Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Támogatni kell a férfiak és nők 
közötti egyenlőséget és a nemi dimenzió 
integrálását az IPA végrehajtásának 
különböző szakaszai során, beleértve a 
tervezés, a végrehajtás, a felügyelet és az 
értékelés szakaszait.

Or. en

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont – -iv a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva. erősíti a szociális partnerek szociális 
párbeszéd folytatására irányuló készségét;

Or. en

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. a civil társadalom és a társadalmi
párbeszéd fejlődése;

v. a civil társadalom és a társadalmi-
gazdasági partnerség fejlődése, valamint a 
megfelelő konzultációs mechanizmus 
megteremtése a hatóságokkal folytatott
párbeszéd megszervezése érdekében;
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Or. en

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont – vi pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. megbékélés, béketeremtés és 
bizalomépítő intézkedések.

vi. helyi, nemzeti és regionális
megbékélés, béketeremtés és bizalomépítő 
intézkedések, valamint jószomszédi 
kapcsolatok.

Or. en

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A fenntartható, intelligens és inkluzív 
növekedést célzó gazdasági, társadalmi és 
területi fejlődés és reformok támogatása, 
többek között az alábbiak révén:

b) A fenntartható, intelligens és inkluzív 
növekedést célzó gazdasági, társadalmi és 
területi fejlődés és reformok támogatása –
összhangban az Európa 2020 stratégiával 
– többek között az alábbiak révén:

Or. en

Módosítás 12

Irányelvre 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 
szükséges gazdasági reformok a gazdasági, 
társadalmi és környezetvédelmi célokra 

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

Or. en

Módosítás 13

Irányelvre 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 minőségi foglalkoztatás elősegítése és
a humántőke fejlesztése;

Or. en

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A kedvezményezett országok azon 
képességének a javítása, hogy teljesíteni 
tudják a tagsággal járó kötelezettségeket az 
uniós vívmányokhoz, a strukturális, 
kohéziós, mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési alapokhoz, valamint az 
uniós szakpolitikákhoz való fokozatos 
közelítés, azok elfogadásának, 
végrehajtásának és érvényesítésének 
támogatása révén.

c) A kedvezményezett országok azon 
képességének a javítása, hogy teljesíteni 
tudják a tagsággal járó kötelezettségeket az 
uniós vívmányokhoz, a strukturális, 
kohéziós, mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési alapokhoz, valamint az 
uniós szakpolitikákhoz való fokozatos 
közelítés, azok elfogadásának, 
végrehajtásának és érvényesítésének 
támogatása révén; a végrehajtási és 
ellenőrzési rendszer aktív támogatásával, 
amely biztosítja az uniós vívmányokból, 
valamint az adott nemzetközi 
szabványokból és 
kötelezettségvállalásokból adódó 
kötelezettségek végrehajtását.

Or. en
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Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) Fokozza a gazdasági, szociális és 
területi kohéziót a közösségi alapú 
kezdeményezések erősítése, a helyi és 
regionális kedvezményezettek, valamint a 
megfelelő ágazati és vállalkozási 
struktúrák, a kkv-k adott szinten történő 
bevonása, és a vidéki területeken történő 
beruházás által.

Or. en

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 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 társadalmi és civil párbeszéd 
minőségének területén elért eredmények;

Or. en

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 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 

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

és inkluzív növekedés, valamint a 
minőségi foglalkoztatás megteremtése
terén elért eredmények, beleértve az IPA 
által támogatott állami beruházások révén 
elérteket;

Or. en

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a jogszabályok összhangba hozása a 
közösségi vívmányokkal; az Unióval 
kapcsolatos intézményi reform 
előrehaladása, beleértve az e rendelet 
szerint nyújtott támogatás decentralizált 
igazgatása felé történő átmenetet;

– a jogszabályok összhangba hozása a 
közösségi vívmányokkal, beleértve 
végrehajtásuk nyilvántartását;  az Unióval 
kapcsolatos intézményi reform 
előrehaladása, beleértve az e rendelet 
szerint nyújtott támogatás decentralizált 
igazgatása felé történő átmenetet;

Or. en

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Egyidejűleg ösztönözni kell az egyedi 
célok irányába történő haladás 
lehetőségét a különféle politikai területek 
támogatásának kombinálása réven.

Or. en
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Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Az (1) bekezdésben említett politikák 
támogatását a legkiszolgáltatottabb 
helyzetben lévő, az elszegényedés 
veszélyének leginkább kitett és/vagy a 
szociálisan kirekesztett polgárok 
szükségleteinek figyelembevételével kell 
végrehajtani.

Or. en

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A támogatás végrehajtása során az 
eredményesség és a hatékonyság fokozása 
és a kettős finanszírozás elkerülése 
érdekében a Bizottság a tagállamokkal 
folytatott kapcsolattartás révén megteszi 
azokat a szükséges lépéseket, amelyek 
biztosítják a megfelelő összehangolást és 
együttműködést a multilaterális és 
regionális szervezetekkel és 
intézményekkel, mint például a nemzetközi 
pénzügyi intézmények, az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének ügynökségei, 
alapjai és programjai és az Unión kívüli 
donorok.

(4) A támogatás végrehajtása során az 
eredményesség és a hatékonyság fokozása 
és a kettős finanszírozás elkerülése
érdekében a Bizottság a tagállamokkal 
folytatott kapcsolattartás révén megteszi 
azokat a szükséges lépéseket, amelyek 
biztosítják a megfelelő összehangolást és 
együttműködést a multilaterális és 
regionális szervezetekkel és 
intézményekkel, mint például a nemzetközi 
pénzügyi intézmények, az Európa Tanács, 
az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
ügynökségei, alapjai és programjai, az 
Unión kívüli donorok, és a 
magánszektorbeli kezdeményezések.

Or. en
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Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A támogatás előkészítése, végrehajtása 
és nyomon követése során a rendelet 
értelmében a Bizottság elvben a 
kedvezményezett országok partnereként jár 
el. A partnerségbe, ahol indokolt, 
hatáskörrel rendelkező nemzeti, regionális 
és helyi hatóságokat, gazdasági és szociális 
partnereket, a civil társadalmat és egyéb 
nem állami szereplőket is bevonnak.

(5) A támogatás előkészítése, végrehajtása 
és nyomon követése során a rendelet 
értelmében a Bizottság elvben a 
kedvezményezett országok partnereként jár 
el. Alapelv, hogy a partnerségbe 
hatáskörrel rendelkező nemzeti, regionális 
és helyi hatóságokat, gazdasági és szociális 
partnereket, a civil társadalmat és egyéb 
nem állami szereplőket is aktívan
bevonnak.

Or. en

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság közös stratégiai keretet hoz 
létre az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz 
számára. Az IPA közös stratégiai keret a 
bővítési politika szakpolitikai prioritásait 
az e rendelet alapján támogatásban 
részesülhető főbb intézkedésekké alakítja.

(1) A Bizottság közös stratégiai keretet hoz 
létre az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz 
számára. Az IPA közös stratégiai keret a 
bővítési politika és az Európa 2020 
stratégia szakpolitikai prioritásait az e 
rendelet alapján támogatásban részesülhető 
főbb intézkedésekké alakítja.

Or. en
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Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság bevonja a civil 
társadalmat, a szociális partnereket és az 
Európai Parlamentet az IPA közös 
stratégiai keretének kidolgozásába és 
felülvizsgálatába.

Or. en

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet szerinti támogatás 
nyújtása a Bizottság által az érintett 
kedvezményezett országgal vagy 
országokkal partnerségben a vonatkozó 
uniós többéves pénzügyi keret időtartamára 
létrehozott, egy országra vagy több 
országra vonatkozó indikatív stratégiai 
dokumentumok (a továbbiakban: stratégiai 
dokumentumok) alapján történik.

(1) Az e rendelet szerinti támogatás 
nyújtása a Bizottság által az érintett 
kedvezményezett országgal vagy 
országokkal partnerségben a vonatkozó 
uniós többéves pénzügyi keret időtartamára 
létrehozott, egy országra vagy több 
országra vonatkozó indikatív stratégiai 
dokumentumok (a továbbiakban: stratégiai 
dokumentumok) alapján, valamint az adott 
ország, vagy országok civil társadalmával 
és szociális partnereivel folytatott 
konzultáció után történik.

Or. en

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A stratégiai dokumentumok (3) A stratégiai dokumentumok 
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tartalmazzák az uniós támogatási összegek 
indikatív felosztását a szakpolitikai 
területek között, adott esetben éves 
bontásban, az 5. cikkben említett IPA 
közös stratégiai keretben meghatározott 
kritériumokkal összhangban. A támogatási 
összegek indikatív felosztásának 
megfelelően figyelembe veszi az 
igényeket, az abszorpciós és igazgatási 
kapacitásokat. Lehetővé teszi a felmerülő 
igények kezelését és tartalmazza a 
kedvezményezett országok 
teljesítményének javítására vonatkozó 
ösztönzőket tekintettel a stratégiai 
dokumentumokban meghatározott 
célkitűzésekre.

tartalmazzák az uniós támogatási összegek 
indikatív felosztását a szakpolitikai 
területek között, adott esetben éves 
bontásban, az 5. cikkben említett IPA 
közös stratégiai keretben meghatározott 
kritériumokkal összhangban, a 
segítségnyújtás különféle politikai 
területek közötti kombinálási 
lehetőségének sérelme nélkül. A 
támogatási összegek indikatív 
felosztásának megfelelően figyelembe 
veszi az igényeket, az abszorpciós és 
igazgatási kapacitásokat. Lehetővé teszi a 
felmerülő igények kezelését és tartalmazza 
a kedvezményezett országok 
teljesítményének javítására vonatkozó 
ösztönzőket tekintettel a stratégiai 
dokumentumokban meghatározott 
célkitűzésekre.

Or. en

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottság a stratégiai 
dokumentumai kidolgozása és 
felülvizsgálata során figyelembe veszi az 
Európai Parlament legújabb, a 
csatlakozás felé haladó országok európai 
integrációjáról szóló állásfoglalásait. A 
stratégiai dokumentumokat – kérésre – az 
Európai Parlament rendelkezésére kell 
bocsátani.

Or. en
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Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A kedvezményezett országokkal és -
régiókkal kötött partnerségi és 
együttműködési megállapodásokban a 
támogatás felfüggesztésével kapcsolatban 
megállapított rendelkezések sérelme 
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, vagy 
amennyiben a politikai, vagy az igazgatási 
körülmények negatívan befolyásolják a 
támogatások kezelését, vagy a hozzájuk 
kapcsolódó döntéshozatalt, 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
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Módosítás 29

Irányelvre 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 legalább 
1,5%-át civil társadalmi szervezetek, és 
köztük a Civil Társadalmi Eszköz számára 
kell tartalékolni.

Or. en


