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MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A közös szabályoknak és eljárásoknak 
összhangban kell állniuk az Unió éves 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokkal, amelyeket európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a 
továbbiakban: költségvetési rendelet) 
határoz meg; az erre való hivatkozás 
minden esetben a rendelet legújabb, 
hatályos változatára utal, és magában 
foglalja a Bizottság által elfogadott, a 
költségvetési rendelet végrehajtását 
szolgáló megfelelő szabályokat is.

(7) A közös szabályoknak és eljárásoknak 
összhangban kell állniuk az Unió éves 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokkal, amelyeket európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a 
továbbiakban: költségvetési rendelet) 
határoz meg; és magában foglalja a 
Bizottság által elfogadott, a költségvetési 
rendelet végrehajtását szolgáló megfelelő 
szabályokat is.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság biztosítja, hogy a 
tevékenységeket az alkalmazandó eszköz 
célkitűzéseivel összhangban és az Unió 
pénzügyi érdekei hatékony védelmének 
megfelelően hajtják végre. Az eszközök 
alapján nyújtott pénzügyi támogatás 
összhangban áll az eszközök 
végrehajtásának alapvető pénzügyi és jogi 
keretét biztosító költségvetési rendeletben 
meghatározott szabályokkal és 

(2) A Bizottság biztosítja, hogy a 
tevékenységeket az alkalmazandó eszköz 
célkitűzéseivel összhangban és az Unió 
pénzügyi érdekei hatékony védelmének 
megfelelően eredményesen és hatékonyan 
hajtják végre. Az eszközök alapján nyújtott 
pénzügyi támogatás összhangban áll az 
eszközök végrehajtásának alapvető 
pénzügyi és jogi keretét biztosító 
költségvetési rendeletben meghatározott 
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eljárásokkal. szabályokkal és eljárásokkal.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Related to amendment to Article 1(2).

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Nem kötelező ez az eljárás a fent említett 
küszöbértéket el nem érő cselekvési 
programok és intézkedések, valamint azok 
nem lényegi módosításai esetén. A nem 
lényegi módosítások lehetnek technikai 
kiigazítások, mint például a végrehajtási 
időszak meghosszabbítása, 
pénzeszközöknek az előirányzott 
költségvetésen belüli átcsoportosítása vagy 
a költségvetés növelése vagy csökkentése 
az eredeti költségvetés 10 %-át el nem érő 
mértékben, feltéve hogy ezek a 
módosítások nem érintik jelentősen az 
eredeti cselekvési program vagy intézkedés 
célkitűzéseit. Ilyen esetben a cselekvési 
programokat, intézkedéseket és azok nem 
lényegi módosításait az elfogadásuktól 
számított egy hónapon belül be kell 
jelenteni az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A projektek szintjén megfelelő előzetes 
környezeti vizsgálatot kell végezni, többek 
között az éghajlat-változási és 
biodiverzitási hatások tekintetében, 
beleértve adott esetben a környezetvédelmi 
szempontból érzékeny projektek, 
különösen a nagyobb új infrastruktúrák 
környezeti hatásvizsgálatát. Amennyiben 
szükséges, az ágazati programok 

(4) A projektek szintjén megfelelő előzetes 
környezeti vizsgálatot kell végezni, 
beleértve a környezetvédelmi szempontból 
érzékeny projektek, különösen a nagyobb 
új infrastruktúrák környezeti 
hatásvizsgálatát. Amennyiben szükséges, 
az ágazati programok végrehajtásakor 
stratégiai környezeti vizsgálatot kell 
végezni. Biztosítani kell a főbb érdekelt 
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végrehajtásakor stratégiai környezeti 
vizsgálatot kell végezni. Biztosítani kell az 
érdekelt felek környezeti vizsgálatokba 
való bevonását és az eredményekhez való 
nyilvános hozzáférést.

felek környezeti vizsgálatokba való 
bevonását és az eredményekhez való 
nyilvános hozzáférést.

Or. en

Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Párhuzamos társfinanszírozás esetén a 
fellépést számos, egyértelműen 
azonosítható részre osztják, amelyeket a 
társfinanszírozást nyújtó különböző 
partnerek egyenként finanszíroznak oly 
módon, hogy a finanszírozás végső 
felhasználása mindig azonosítható.

Párhuzamos társfinanszírozás esetén a 
fellépést számos, egyértelműen 
azonosítható részre kell osztani, amelyeket 
a társfinanszírozást nyújtó különböző 
partnerek egyenként finanszíroznak oly 
módon, hogy a finanszírozás végső 
felhasználása mindig azonosítható.

Or. en
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Közös társfinanszírozás esetén a fellépés 
teljes költségét felosztják a 
társfinanszírozást nyújtó partnerek között, 
és a forrásokat úgy egyesítik, hogy a 
finanszírozás forrása a fellépés részeként 
végzett tevékenységek egyike esetében 
sem azonosítható.

Közös társfinanszírozás esetén a fellépés 
teljes költségét fel kell osztani a 
társfinanszírozást nyújtó partnerek között, 
és a forrásokat úgy egyesítik, hogy a 
finanszírozás forrása a fellépés részeként 
végzett tevékenységek egyike esetében 
sem azonosítható.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a PI esetében a nemzetközi 
gazdaságban és kereskedelemben, a 
többoldalú fórumokon, a globális 
kormányzásban és a globális kihívások 
kezelésében jelentős szerepet játszó, 
továbbá azon fejlett országok, amelyekhez 
az Uniót fontos érdekek fűzik;

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság tájékoztatás céljából 
megküldi értékelő jelentéseit az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A 
tagállamok kérhetik konkrét 

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

programtervezés és a forráselosztás során.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság minden főbb érdekelt felet 
bevon az e rendelet szerint nyújtott uniós 
támogatás értékelési szakaszába.

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kétévenkénti jelentés Éves jelentés

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság megvizsgálja a külső 
tevékenységek pénzügyi támogatási 
intézkedéseinek végrehajtása terén történt 

(1) A Bizottság megvizsgálja a külső 
tevékenységek pénzügyi támogatási 
intézkedéseinek végrehajtása terén történt 
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előrehaladást, és 2016-tól kezdődően 
kétévente jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a 
végrehajtásról és az eredményekről, 
valamint – amennyire lehetséges – az uniós 
pénzügyi támogatás legfőbb eredményeiről 
és hatásairól. Ezt a jelentést megküldi az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának is.

előrehaladást, és évente jelentést nyújt be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
végrehajtásról és az eredményekről, 
valamint – amennyire lehetséges – az uniós 
pénzügyi támogatás legfőbb eredményeiről 
és hatásairól. Ezt a jelentést megküldi az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának is.

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság legkésőbb 2017. június 30-
ig jelentést készít az egyes eszközök 
célkitűzéseinek megvalósulásáról, olyan 
eredmény- és hatásmutatók alapján, 
amelyek a források felhasználásának 
hatékonyságát és az eszközök európai 
többletértékét mérik, figyelemmel az 
eszközök keretében végrehajtott fellépési 
formák megújítása, módosítása vagy 
felfüggesztése kérdésében hozott 
határozatra. A jelentés ezenkívül 
megvizsgálja az egyszerűsítés lehetőségét, 
a belső és külső koherenciát, azt, hogy a 
célkitűzések továbbra is relevánsak-e, 
valamint az intézkedések hozzájárulását az 
Unió intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó prioritásaihoz. 
Figyelembe veszi az eszközök hosszú távú 
hatásaira vonatkozó megállapításokat és 
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következtetéseket. következtetéseket.

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő 
harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő 
harmadik napon lép hatályba. Ez a rendelet 
2014. január 1-jétől 2020. december 31-ig
alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

A 17. cikk (3) bekezdésének módosításával kapcsolatos.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A 17. cikk (1) bekezdésének módosításával kapcsolatos.


