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Módosítás 11
Maria Eleni Koppa

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 az Európai Tanács 1993. júniusi 
koppenhágai ülésén meghatározott
tagállami feltételeket, 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 1993. júniusi 
koppenhágai ülésén meghatározott
csatlakozási feltételeket 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, a jó kormányzást, 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 – ami a legfontosabb – az azokban 
meghatározott kötelezettségek 
vállalásához.

Or. el

Módosítás 12
Paul Murphy

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 az Európai Tanács által 1993 

(4) Egy uniós csatlakozás iránti kérelmet 
benyújtott európai állam csak akkor válhat 
az Unió tagjává, ha megállapították, hogy 
teljesíti az Európai Tanács által 1993 
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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 
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.

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, a demokratikus és az emberi 
jogok tiszteletét, a szegénység elleni 
küzdelmet, a kisebbségek tiszteletét és 
védelmét, a gazdaság fejlődését, amelynek 
elegendőnek kell lennie az egységes piac 
versenye által támasztott nyomás 
elviseléséhez, különösen a 
jövedelemszintek, a dolgozók és a 
szakszervezetek jogai, a közszolgáltatások 
– beleértve az egészségügyet, az oktatást, a 
nyugdíjakat, a környezetvédelmet –
fenntartásával és javításával 
kapcsolatban, valamint a képességet a 
Szerződések szerinti jogok mellett az 
azokban meghatározott kötelezettségek 
vállalásához.

Or. en

Módosítás 13
Maria Eleni Koppa

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A csatlakozási folyamat objektív 
kritériumokon és valamennyi felvételt 
kérelmező államra érvényes egyenlő 
elbánás elvén alapul. A csatlakozásra való 
felkészülésben elért haladás függ attól, 
hogy a felvételt kérelmező állam milyen 
mértékben hajlandó és képes vállalni a 
politikai, intézményi, jogi, igazgatási és 
gazdasági rendszereinek az Unió 
szabályaihoz, szabványaihoz, politikáihoz 
és gyakorlatához történő igazítása által 

(5) A csatlakozási folyamat objektív 
kritériumokon és valamennyi felvételt 
kérelmező államra érvényes egyenlő 
elbánás elvén alapul. A csatlakozásra való 
felkészülésben elért haladás függ attól, 
hogy a felvételt kérelmező állam milyen 
mértékben és képes vállalni a politikai, 
intézményi, jogi, igazgatási és gazdasági 
rendszereinek az Unió elveihez,
szabályaihoz, szabványaihoz, politikáihoz 
és gyakorlatához történő igazítása által 
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megkövetelt reformokat. megkövetelt reformokat.

Or. el

Módosítás 14
Maria Eleni Koppa

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 és Koszovó európai 
perspektíváját, amelyeket potenciális 
tagjelölteknek tekintenek.

Or. el

Módosítás 15
Maria Eleni Koppa

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 

(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 
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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 
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.

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 
előmozdításában. Ezenkívül elő kell 
segítenie gazdasági és társadalmi 
fejlődésüket, támogatva az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedési tervet 
az Európa 2020 stratégiával összhangban 
és teljes mértékben hozzáigazítva a 
koppenhágai kritériumokhoz. Erősíteni kell 
a koherenciát a pénzügyi támogatás és az 
előcsatlakozási stratégia végrehajtásában 
elért átfogó eredmény között.

Or. el

Módosítás 16
Paul Murphy

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 

(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 
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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.

igazságszolgáltatási és közigazgatási 
rendszer demokratikus reformjának és 
elszámoltathatóságának megerősítésében, 
az alapvető jogok, a demokratikus jogok 
és a dolgozók jogainak támogatásában és
tiszteletben tartásában, a nemek közötti 
egyenlőség támogatásában és
érvényesítésében, a nemek, az etnikai 
származás, a vallás vagy meggyőződés, a 
fogyatékosság, az életkor vagy a szexuális 
irányultság alapján történő 
megkülönböztetésmentesség elveinek 
hatékony megvalósításában; a gyermekek 
jogainak erősítésében és a nők, a 
gyermekek, a kisebbségek és egyéb 
kiszolgáltatott helyzetű személyek elleni 
erőszak és zaklatás leküzdésében.
Ezenkívül elő kell segítenie gazdasági és 
társadalmi fejlődésüket, támogatva az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedési tervet; különösen a szociális 
kirekesztés és a szegénység elleni harcra 
fordított támogatást kell növelnie 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 17
Maria Eleni Koppa

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) szükséges minél több nem 
kormányzati szervezetet bevonni az IPA 
által finanszírozott projektek tervezésébe 
és végrehajtásába annak biztosítása 
érdekében, hogy az IPA által nyújtott 
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támogatás tükrözze a valós szükségleteket 
és az elvárásokat, annak érdekében, hogy 
növeljék az IPA projektek jelentőségét, és 
hogy ösztönözzék a fogadó országokban 
az élénk civil társadalom kialakulását;

Or. el

Módosítás 18
Paul Murphy

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 
amennyiben azok úgy kívánják, 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.

Or. en

Módosítás 19
Paul Murphy

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az ilyen felhatalmazások alapuló jogi (16) Az ilyen felhatalmazások alapuló jogi 
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aktusok tekintetében különösen fontos, 
hogy a Bizottság megfelelő egyeztetéseket 
folytasson le az előkészítő munka során, 
beleértve a szakértői szinteket is. Továbbá 
a Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és 
megfogalmazása során biztosítania kell a 
megfelelő dokumentumoknak az Európai 
Parlament és a Tanács számára történő 
egyidejű, idejében és megfelelő módon 
történő megküldését.

aktusok tekintetében különösen fontos, 
hogy a Bizottság megfelelő egyeztetéseket 
folytasson le az előkészítő munka során, 
beleértve a szakértői szinteket is. Továbbá 
a Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és 
megfogalmazása során biztosítania kell a 
megfelelő dokumentumoknak az Európai 
Parlament és a Tanács számára történő 
egyidejű, idejében és megfelelő módon 
történő megküldését annak érdekében, 
hogy ezen intézményeknek lehetőségük 
legyen hatáskörük maradéktalan 
gyakorlására, ideértve a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus megvétózását vagy a 
felhatalmazás visszavonását is;

Or. en

Módosítás 20
Paul Murphy

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a demokratikus intézmények és a 
jogállamiság erősítése, beleértve annak 
érvényesítését;

i) a demokratikus intézmények és a 
jogállamiság erősítése, beleértve annak 
érvényesítését; a szakszervezetek és más 
civil társadalmi szervezetek, helyi és 
regionális hatóságok bevonása az 
előkészítés, a megvalósítás, a figyelemmel 
kísérés és az értékelés szakaszaiba;

Or. en

Módosítás 21
Maria Eleni Koppa

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont
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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 nemek közötti egyenlőség, a 
vallásszabadság, a
megkülönböztetésmentesség, a sajtó, a 
média és az internet szabadságának 
előmozdítása és a jószomszédi viszonyok 
előmozdítása;

Or. el

Módosítás 22
Paul Murphy

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) a demokratikus és az emberi jogok, a 
dolgozók jogai és az alapvető 
szabadságjogok előmozdítása és védelme, 
a kisebbségi jogok kiemelt tiszteletben 
tartása, beleértve az önrendelkezési jogot,
a nemek közötti egyenlőség előmozdítása
és érvényesítése, a nemi, etnikai 
származási, vallási vagy meggyőződési 
alapon, fogyatékosság, életkor, vagy 
szexuális irányultság alapján történő
megkülönböztetésmentesség elveinek 
hatákony megvalósítása, beleértve a nők 
és férfiak egyenlőségét és minden személy 
– többek között az idősek és a 
fogyatékossággal élők – jogait, az 
adatvédelem biztosítása, a gyermekek 
jogainak erősítése, a nők, a gyermekek, a 
kisebbsébek és egyéb kiszolgáltatott 
helyzetű személyek elleni erőszak és 
zaklatás leküzdése, a sajtószabadság
előmozdítása és védelme, és a jószomszédi 
viszonyok előmozdítása;
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Or. en

Módosítás 23
Maria Eleni Koppa

Rendeletre 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 fejlődése, és a 
társadalmi párbeszéd elindítása és 
megerősítése;

Or. el

Módosítás 24
Maria Eleni Koppa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a gazdaságban és a gazdasági 
kormányzásban az uniós színvonal elérése;

i) a gazdaságban és a gazdasági 
kormányzásban az uniós színvonal elérése, 
a korrupció és a csalás leküzdése; a 
világméretű gazdasági válság által életre 
hívott szükségletek és kihívások 
figyelembe vétele;

Or. el

Módosítás 25
Franziska Keller

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

piaci erőkkel való megbirkózáshoz 
szükséges gazdasági és pénzügyi reformok 
a gazdasági, társadalmi és 
környezetvédelmi célokra irányuló 
törekvések fenntartása mellett;

Or. en

Módosítás 26
Paul Murphy

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 
szükséges gazdasági reformok a 
gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi 
célokra irányuló törekvések fenntartása
mellett;

ii) a gazdaság demokratizálása, a
társadalmi és környezetvédelmi célokra 
irányuló törekvések jelentős fokozása
mellett;

Or. en

Módosítás 27
Franziska Keller

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, a tisztességes munka
elősegítése és a humántőke fejlesztése;

Or. en

Módosítás 28
Maria Eleni Koppa
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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 munkanélküliség leküzdése, a
foglalkoztatás elősegítése és a humántőke 
fejlesztése;

Or. el

Módosítás 29
Paul Murphy

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) munkahelyteremtés és az oktatásra 
fordított közberuházás;

Or. en

Módosítás 30
Paul Murphy

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; a 
szakszervezeti jogok teljes körű 
tiszteletben tartása;

Or. en

Módosítás 31
Maria Eleni Koppa
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – v alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v) a fizikai tőke fejlesztése, az uniós és 
regionális hálózatokkal fenntartott 
kapcsolatok javítása.

v) a természeti erőforrások védelme, a 
ritka földfémekkel való fenntartható 
gazdálkodás, a fizikai tőke fejlesztése, a 
nukleáris biztonság, az uniós és regionális 
hálózatokkal fenntartott kapcsolatok 
javítása.

Or. el

Módosítás 32
Paul Murphy

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 demokratikus 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;

Or. en

Módosítás 33
Maria Eleni Koppa

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) foglalkoztatás, szociálpolitika és 
humánerőforrás fejlesztés;

c) a munkanélküliség, különösen a 
fiatalok munkanélküliségének leküzdése; 
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foglalkoztatás, szociálpolitika és 
humánerőforrás fejlesztés;

Or. el


