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RÖVID INDOKOLÁS

Az EUMSZ 49. cikke úgy rendelkezik, hogy bármely európai állam kérheti felvételét az Unió 
tagállamai közé, ha tiszteletben tartja az EU értékeit és kötelezettséget vállal azok 
előmozdítására.  Az EU bővítései gyümölcsözőnek bizonyultak minden uniós polgár számára, 
és e bővítéseknek köszönhetően az EU felkészültebben nézhet szembe a jelenlegi és jövőbeli 
kihívásokkal.

Az új Előcsatlakozási Támogatási Eszközre (IPA II.) irányuló bizottsági javaslat célja olyan 
eszköz létrehozása, amely a tagjelölt országok számára technikai és pénzügyi támogatást kínál 
annak érdekében, hogy segítse őket az EU-hoz való csatlakozás feltételeinek teljesítésében.
Az eszköz elődje (az IPA) – amelynek hatálya 2013. végén jár le – hasznosságát bizonyítva 
segítette a tagjelölt országokat abban, hogy úrrá legyenek nehéz helyzetükön, és a fenntartható 
fejlődés útjára lépjenek.

Az előadó üdvözli a Bizottság arra irányuló törekvését, hogy a jövőbeli előcsatlakozási 
támogatás a korábbinál stratégiailag érettebb, hatékonyabb és célzottabb legyen annak 
érdekében, hogy a tagjelölt országok tagságra való felkészültségének javítása terén 
fenntarthatóbb eredményeket sikerüljön elérni. Az új eszköznek fenn kell tartania azt az 
általános politikai célkitűzést, hogy támogatást nyújt a tagjelölt országok és a potenciális 
tagjelöltek számára az uniós tagságra történő felkészülésük, valamint intézményeik és 
gazdaságuk európai uniós normákhoz és politikákhoz történő fokozatos közelítése során.

Az előadó határozott meggyőződése, hogy a gazdasági fejlődésnek a politikai reformokkal kéz a 
kézben kell járnia, mivel egy virágzó gazdaságban lényegesen könnyebb az út a szükséges 
intézményi és politikai változásokhoz. Az előadó úgy véli, hogy a Bizottság javaslata nem helyez 
kellő súlyt a gazdasági fejlődéssel kapcsolatos kérdésekre, és e hiányosság pótlása érdekében 
módosításokat javasol. Az előadó nevezetesen elengedhetetlenül fontosnak tartja, hogy a 
gazdasági fejlődés és a kereskedelmi együttműködés szerepeljen az IPA II rendelet alapján 
nyújtott támogatás tárgyát képező politikai területek között.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Irányelvre 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 

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

Megerősítette Albánia, Bosznia-
Hercegovina, valamint Koszovó európai 
perspektíváját, amelyeket potenciális 
tagjelölteknek tekintenek.

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre 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
együttműködjön a kedvezményezett
országokkal az e rendelet alapján azzal a 
céllal nyújtott támogatás végrehajtása 
során, hogy segítséget kapjanak
rendszereik reformjához, és azoknak az 
Unió rendszereihez történő igazításához.
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

Indokolás

Az előcsatlakozási támogatás megfelelő felhasználása a támogatás sikerének előfeltétele. 
Ezért mind a kedvezményezett országok, mind pedig az Unió érdeke a szoros együttműködés a 
támogatás végrehajtására irányuló egész eljárás folyamán. 
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Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – i i 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. az Unión belüli versenykényszerrel és 
piaci erőkkel való megbirkózáshoz 
szükséges gazdasági reformok – többek 
között a beruházásvédelem, a verseny és a 
közbeszerzések terén, valamint az 
egészségügyi és növény-egészségügyi 
szabályok tekintetében – a gazdasági, 
társadalmi és környezetvédelmi célokra 
irányuló törekvések fenntartása mellett;

Or. en

Indokolás

A megfelelő beruházásvédelem, a hatékony és átlátható verseny és a közbeszerzésre 
vonatkozó jogszabályozás, valamint az EU egészségügyi és állat-egészségügyi szabályaihoz 
való következetes közelítés kulcsfontosságú tényezői annak, hogy növekedjen a 
kedvezményezett államok gazdaságainak versenyképessége. Az EU támogatás e tekintetben 
tehát fontos szerepet játszik. 

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. adott esetben olyan támogatás, 
amelynek célja a kedvezményezett 
országok Világkereskedelmi Szervezetbe 
történő felvételének lehetővé tétele;

Or. en

Indokolás

Jelenleg három balkáni ország (Szerbia, Bosznia és Hercegovina, valamint Montenegró) a 
WTO-ban megfigyelői státusszal rendelkezik.  Rendkívül fontos ezeket az országokat arra 
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bátorítani, hogy a WTO tagjaivá váljanak, és biztosítani kell számukra a szükséges 
támogatást e tekintetben. 

Módosítás 5

Irányelvre 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 fizikai tőke fejlesztése, különösen a 
közlekedési infrastruktúra, valamint az 
uniós és regionális hálózatokkal fenntartott 
kapcsolatok javítása.

Or. en

Indokolás

A megfelelő közlekedési infrastruktúra a gazdasági fejlődés alapfeltétele. Az előadó ezért 
szükségesnek találja a fizikai tőke ezen elemének hangsúlyozását. 

Módosítás 6

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
képességének – és különösen intézményes 
és igazgatási kapacitásuk –  javítása
annak érdekében, 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.

Or. en
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Indokolás

A felvételi kritériumok teljesítéséhez szükséges reformok végrehajtása tekintetében elő kell 
mozdítani és támogatni kell a kedvezményezett országok  intézményi és igazgatási 
kapacitását.  Fontos ezért az uniós támogatást az e kapacitás megerősítése felé is irányítani.

Módosítás 7

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 
elért eredmények, beleértve az IPA által 
támogatott állami beruházások révén 
elérteket;

– 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; előrehaladás a kedvező üzleti 
környezet létrehozása felé;

Or. en

Indokolás

A gazdasági reformok egyik kulcsfontosságú célkitűzése a kiszámítható, átlátható és 
igazságos üzleti környezet megteremtése.  Az e téren elérendő fejlődést ezért ki kell emelni az 
előcsatlakozási támogatás sajátságos célkitűzéseinek elérése felé történő előrehaladás 
mutatói között.  

Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) gazdasági fejlődés és kereskedelmi 
együttműködés

Or. en
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Indokolás

Az IPA II rendelet keretében nyújtott támogatás egyik sajátságos célja az intelligens, 
fenntartható  és inkluzív növekedést célzó gazdasági, társadalmi és területi fejlődés 
támogatása. A bizottsági javaslat 3. cikke azonban a támogatásban részesülő politikai 
területek között nem említi a gazdasági fejlődést és a kereskedelmi együttműködést. Az előadó 
ezt a bizottsági javaslat legnagyobb belső fogyatékosságának tartja, ezért javasolja a 
gazdasági fejlődés és a kereskedelmi együttműködés felvételét a támogatás által lefedett 
politikai területek közé.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az IPA által finanszírozható 
intézkedések típusai;

b) az IPA által finanszírozható 
intézkedések típusai és azok várt 
eredményei;

Or. en

Indokolás

Az előcsatlakozási támogatásnak a  feltételek teljesítésének elvével összhangban 
eredményorientáltnak kell lennie. Fontos ezért a kedvezményezett országoktól várt 
eredmények hangsúlyozása. 

Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Abban az esetben, ha a stratégiai 
dokumentum félidős felülvizsgálata azt 
állapítja meg, hogy valamely politikai 
területre elkülönített források nem 
kerülnek felhasználásra, akkor e források 
legfeljebb 20%-a átcsoportosítható egy 
másik politikai területre. 

Or. en
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Indokolás

A források jobb kihasználásának biztosítása, valamint a támogatás igénybe vételének 
megfelelő módon történő motiválása érdekében fontos az elosztás rugalmassága. Az előadó 
ezért javasolja, hogy a stratégiai dokumentum félidős felülvizsgálata alapján lehetőség 
nyíljon az egyedi politikai területekre kiosztott források átcsoportosítására.


