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Módosítás 9
Vicente Miguel Garcés Ramón

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Európai Unió szomszédságában két 
fő politikai kezdeményezés alakította a 
regionális együttműködést: a keleti 
partnerség az Unió és keleti szomszédai 
között, valamint az Unió a Mediterrán 
Térségért az Unió és dél-mediterrán 
szomszédai között. Ezek a 
kezdeményezések fontos politikai keretet 
képeznek a partnerekkel kialakított és a 
partnerek közötti kapcsolatok 
elmélyítéséhez a megosztott 
felelősségvállalás elve alapján.

(6) Az Európai Unió szomszédságában két 
fő politikai kezdeményezés alakította a 
regionális együttműködést: a keleti 
partnerség az Unió és keleti szomszédai 
között, valamint az Unió a Mediterrán 
Térségért – együttműködésben a helyi és 
regionális önkormányzatok 
euromediterrán közgyűlésével (ARLEM) –
az Unió és dél-mediterrán szomszédai 
között. Ezek a kezdeményezések fontos 
politikai keretet képeznek a partnerekkel 
kialakított és a partnerek közötti 
kapcsolatok elmélyítéséhez a megosztott 
felelősségvállalás elve alapján.

Or. es

Módosítás 10
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Számos fontos fejlemény történt az 
európai szomszédságpolitika elindítása és 
az Európai Szomszédsági és Partnerségi 
Támogatási Eszköz létrehozása óta. Ide 
tartozik a partnerekhez fűződő kapcsolatok 
elmélyülése, a regionális kezdeményezések 
elindítása, valamint a demokratikus 
átmenet folyamatai a térségben. Ez váltotta 
ki az európai szomszédságpolitika új 
jövőképének megfogalmazását 2011-ben, 
ami a szakpolitika átfogó stratégiai 
felülvizsgálatának eredményeképpen 

(7) Számos fontos fejlemény történt az 
európai szomszédságpolitika elindítása és 
az Európai Szomszédsági és Partnerségi 
Támogatási Eszköz létrehozása óta. Ide 
tartozik a partnerekhez fűződő kapcsolatok 
elmélyülése, a regionális kezdeményezések 
elindítása, valamint a demokratikus 
átmenet folyamatai, különösen a Földközi-
tenger déli partján fekvő országokban a 
2011 tavaszi eseményeket követően. Ez 
váltotta ki az európai szomszédságpolitika 
új jövőképének megfogalmazását 2011-
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valósult meg. Az új jövőkép körvonalazza 
az Unió szomszédságpolitikában részt 
vevő országokkal folytatott 
együttműködésének legfontosabb
célkitűzéseit, és nagyobb támogatást nyújt 
azoknak a partnereknek, amelyek 
elkötelezettek a demokratikus társadalmak 
építése és a reformok végrehajtása mellett,
összhangban a „többért többet” és a
„kölcsönös elszámoltathatóság” elveivel.

ben, ami a szakpolitika átfogó stratégiai 
felülvizsgálatának eredményeképpen 
valósult meg. Ez a szakpolitika
körvonalazza az együttműködés 
előmozdításának és az igazságosabb, 
demokratikusabb, az emberi jogokat és az 
alapvető szabadságokat tiszteletben tartó 
társadalmak kiépítése mellett elkötelezett 
partnereknek nyújtott támogatás fő
célkitűzéseit, összhangban a „többért 
többet” és a „kölcsönös 
elszámoltathatóság” elveivel.

Or. fr

Módosítás 11
Vicente Miguel Garcés Ramón

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Számos fontos fejlemény történt az 
európai szomszédságpolitika elindítása és 
az Európai Szomszédsági és Partnerségi 
Támogatási Eszköz létrehozása óta. Ide 
tartozik a partnerekhez fűződő kapcsolatok 
elmélyülése, a regionális kezdeményezések 
elindítása, valamint a demokratikus 
átmenet folyamatai a térségben. Ez váltotta 
ki az európai szomszédságpolitika új 
jövőképének megfogalmazását 2011-ben, 
ami a szakpolitika átfogó stratégiai 
felülvizsgálatának eredményeképpen 
valósult meg. Az új jövőkép körvonalazza 
az Unió szomszédságpolitikában részt vevő 
országokkal folytatott együttműködésének 
legfontosabb célkitűzéseit, és nagyobb 
támogatást nyújt azoknak a partnereknek, 
amelyek elkötelezettek a demokratikus 
társadalmak építése és a reformok 
végrehajtása mellett, összhangban a
„többért többet” és a „kölcsönös 
elszámoltathatóság” elveivel.

(7) Számos fontos politikai változás ment 
végbe a déli és a keleti szomszédos
országokban az európai 
szomszédságpolitika elindítása és az 
Európai Szomszédsági és Partnerségi 
Támogatási Eszköz létrehozása óta. Ide 
tartozik a partnerekhez fűződő kapcsolatok 
elmélyülése, a regionális kezdeményezések 
elindítása, valamint a demokratikus 
átmenet folyamatai a térségben. Ez váltotta 
ki az európai szomszédságpolitika új 
jövőképének megfogalmazását 2011-ben, 
ami a szakpolitika átfogó stratégiai 
felülvizsgálatának eredményeképpen 
valósult meg. Az új jövőkép körvonalazza 
az Unió szomszédságpolitikában részt vevő 
országokkal folytatott együttműködésének 
legfontosabb célkitűzéseit, és nagyobb 
támogatást nyújt azoknak a partnereknek, 
amelyek elkötelezettek a demokratikus 
társadalmak építése és a reformok 
végrehajtása mellett, összhangban a
„többért többet” és a „kölcsönös 
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elszámoltathatóság” elveivel.

Or. es

Módosítás 12
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Ezen eszköz hatókörének határokon 
átnyúló, differenciált megközelítést kell 
előmozdítania a programoknak az európai 
szomszédságpolitika által érintett 
országokban való gyors és hatékony 
megvalósítása elősegítésének érdekében 
azzal a céllal, hogy ösztönözzék a 
projektek regionális és interregionális 
kidolgozását és a decentralizált 
együttműködési politikát.

Or. fr

Módosítás 13
Vicente Miguel Garcés Ramón

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Fontos továbbá az Unió és partnerei 
számára egyaránt előnyös együttműködés 
ösztönzése, nevezetesen az Unió 
költségvetésének belső és külső 
eszközeiből származó hozzájárulások 
egyesítésével, különösen a határon átnyúló 
együttműködésben, a 
szomszédságpolitikában részt vevő 
országok területén áthaladó, uniós érdekű 
infrastrukturális projektekben és az 
együttműködés egyéb területein.

(9) Fontos továbbá az Unió és partnerei 
számára egyaránt előnyös együttműködés 
ösztönzése, nevezetesen az Unió 
költségvetésének belső és külső 
eszközeiből származó hozzájárulások 
egyesítésével, különösen a határon átnyúló 
együttműködésben, a 
szomszédságpolitikában részt vevő 
országok területén áthaladó, uniós érdekű 
infrastrukturális – főleg az 
energiatermelést és a közlekedést érintő –
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projektekben és az együttműködés egyéb 
területein, mint a K+F+I, a tudástranszfer, 
a karbonszegény technológiák és az 
energiahatékonyság.

Or. es

Módosítás 14
Vicente Miguel Garcés Ramón

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A határon átnyúló együttműködés 
adott esetben hozzájárul a meglévő és 
jövőbeli makroregionális stratégiák 
végrehajtásához.

(12) A határon átnyúló együttműködés 
adott esetben hozzájárul a meglévő és 
jövőbeli makroregionális stratégiák 
végrehajtásához, leginkább a gáz, villamos 
energia és olaj szállítására alkalmas 
folyosók és a földgáztároló infrastruktúra 
előtérbe helyezésével.

Or. es

Módosítás 15
Vicente Miguel Garcés Ramón

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A nyújtandó támogatásnak 
összeegyeztethetőnek kell lennie az Unió 
hosszú távú éghajlat-változási és 
energetikai céljaival, és különösen a 
2050-ig terjedő időszakra szóló 
éghajlatvédelmi és energetikai 
ütemtervvel, valamint a szén-dioxid-
mentesítésre és a 2050-re elérendő 80–
95%-os kibocsátáscsökkentésre vonatkozó 
célkitűzéssel.
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Or. en

Módosítás 16
Vicente Miguel Garcés Ramón

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az európai szomszédságpolitikának 
erősítenie kell a szinergiákat az Unió a 
Mediterrán Térségért bevonásával 
kezdeményezett többoldalú projektekkel.

Or. es

Módosítás 17
Vicente Miguel Garcés Ramón

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az Uniónak és a tagállamoknak 
javítaniuk kell a koherenciát és a 
komplementaritást a szomszédos 
országokkal folytatott együttműködésre 
vonatkozó szakpolitikáik között. Annak 
biztosítása érdekében, hogy az Unió és a 
tagállamok együttműködése kiegészítsék és 
erősítsék egymást, helyénvaló lenne a 
közös programozás, melyet minden 
lehetséges és helyénvaló esetben végre 
kellene hajtani.

(15) Az Uniónak és a tagállamoknak 
javítaniuk kell a koherenciát és a 
komplementaritást a szomszédos 
országokkal folytatott együttműködésre 
vonatkozó szakpolitikáik között, 
figyelembe véve az Európa 2020 
stratégiában lefektetett prioritásokat is.
Annak biztosítása érdekében, hogy az Unió 
és a tagállamok együttműködése 
kiegészítse és erősítse egymást, helyénvaló 
lenne a közös programozás, melyet minden 
lehetséges és helyénvaló esetben végre 
kellene hajtani.

Or. es
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Módosítás 18
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az Unió e rendelet keretében nyújtott 
támogatását elvben hozzá kellene igazítani 
a partnerországok nemzeti, regionális vagy 
helyi stratégiáihoz és intézkedéseihez.

(16) Az Unió e rendelet keretében nyújtott 
támogatását hozzá kell igazítani a 
partnerországok nemzeti, regionális vagy 
helyi stratégiáihoz és intézkedéseihez.

Or. en

Módosítás 19
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A szomszédságpolitikában részt vevő 
országokban, ahol az uniós szabályokhoz 
és normákhoz való közelítés az egyik 
legfontosabb szakpolitikai célkitűzés, az 
EU van a legjobb helyzetben e támogatás 
nyújtásához. Bizonyos konkrét 
támogatások csak uniós szinten nyújthatók.

(17) Az Uniónak el kell elköteleznie magát
a jól időzített és költséghatékony 
segítségnyújtás mellett azokban a
szomszédságpolitikában részt vevő 
országokban, ahol az uniós szabályokhoz 
és normákhoz való közelítés az egyik 
legfontosabb szakpolitikai célkitűzés.
Bizonyos konkrét támogatások csak uniós 
szinten nyújthatók.

Or. en

Módosítás 20
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A szomszédos országokkal való, az 
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Unió belső piaci szabályaihoz való 
közelítésen – a szabályozási integrációt, a 
fokozatos liberalizációt és a piaci 
átláthatóságot is ideértve – alapuló 
energetikai együttműködés alapvető 
fontosságú az ellátási források és a 
szállítási útvonalak szempontjából. A 
harmadik energiacsomag jogszabályainak 
betartása hosszú távon biztosítani fogja a 
gáz- és villamosenergia-piacok 
működésének biztonságát, átláthatóságát 
és költséghatékonyságát.

Or. en

Módosítás 21
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A szomszédos fejlődő országoknak 
az európai szomszédságpolitika keretében 
nyújtott támogatást el kell különíteni az 
ugyanazon országoknak a fejlesztési 
együttműködés finanszírozási eszköze 
(DCI) révén nyújtott segítségtől; a 2014–
2020 közötti időszakra vonatkozó új 
többéves pénzügyi keret (MMF) által 
megnevezett különböző finanszírozási 
eszközöket egymástól függetlenül kell 
ütemezni.

Or. fr

Módosítás 22
Vicente Miguel Garcés Ramón

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az éghajlatváltozás elleni küzdelem 
az Unió előtt álló nagy kihívások egyike, 
és sürgős nemzetközi fellépésre van 
szükség. A Bizottság többéves pénzügyi 
keretről szóló, 2011. júniusi 
közleményében ismertetett szándéknak 
megfelelően, mely szerint az Unió 
költségvetésében legalább 20%-ra kell 
növelni az éghajlatváltozással kapcsolatos
összegek arányát, ennek a rendeletnek is 
hozzá kell járulnia ehhez a célkitűzéshez.

(20) Az éghajlatváltozás elleni küzdelem 
az Unió előtt álló nagy kihívások egyike, 
és sürgős nemzetközi fellépésre van 
szükség, például a megújuló 
energiaforrások népszerűsítése terén. A 
Bizottság többéves pénzügyi keretről szóló, 
2011. júniusi közleményében ismertetett 
szándéknak megfelelően, mely szerint az 
Unió költségvetésében legalább 20%-ra 
kell növelni az éghajlatváltozással 
kapcsolatos összegek arányát, ennek a 
rendeletnek is hozzá kell járulnia ehhez a 
célkitűzéshez. Az olyan 
kezdeményezéseknek, mint amilyen a 
földközi-tengeri napenergiaterv, ezt a célt 
kell erősíteniük.

Or. es

Módosítás 23
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az éghajlatváltozás elleni küzdelem 
az Unió előtt álló nagy kihívások egyike, és 
sürgős nemzetközi fellépésre van szükség.
A Bizottság többéves pénzügyi keretről 
szóló, 2011. júniusi közleményében 
ismertetett szándéknak megfelelően, mely 
szerint az Unió költségvetésében legalább 
20%-ra kell növelni az éghajlatváltozással 
kapcsolatos összegek arányát, ennek a 
rendeletnek is hozzá kell járulnia ehhez a 
célkitűzéshez.

(20) Az éghajlatváltozás elleni küzdelem és 
a biztonságos energiaellátás biztosítása 
kettő az Unió előtt álló nagy kihívások
közül, és sürgős nemzetközi fellépésre van 
szükség. A Bizottság többéves pénzügyi 
keretről szóló, 2011. júniusi 
közleményében ismertetett szándéknak 
megfelelően, mely szerint az Unió 
költségvetésében legalább 20%-ra kell 
növelni az éghajlatváltozással kapcsolatos 
összegek arányát, ennek a rendeletnek is 
hozzá kell járulnia ehhez a célkitűzéshez.

Or. en
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Módosítás 24
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) az Unió határain átnyúló uniós 
fellépésre van szükség a tagállamok 
biztonságos és divezifikált 
energiaellátásának biztosításához,

Or. en

Módosítás 25
Vicente Miguel Garcés Ramón

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) az Unió szomszédos országaival való 
kapcsolatában figyelembe kell venni a 
már meglévő gazdasági struktúrákat és 
azok ipari hátterét a kkv-k és a 
munkahelyteremtés segítésére irányuló 
politikák előmozdításának érdekében.

Or. es

Módosítás 26
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A jelen rendelet szerinti támogatás a 
fokozott politikai együttműködést és a 
fokozatos gazdasági integrációt, valamint 
különösen a partnerségi és együttműködési 

1. A jelen rendelet szerinti támogatás a 
fokozott politikai együttműködést és a 
fokozatos gazdasági integrációt, valamint 
különösen a partnerségi és együttműködési 
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megállapodások, a társulási 
megállapodások, más meglévő és jövőbeni 
megállapodások, továbbá a közös 
megállapodással létrejött cselekvési tervek 
megvalósítását mozdítja elő az Unió és a 
partnerországok között.

megállapodások, a társulási 
megállapodások, más meglévő és jövőbeni 
megállapodások, továbbá a közös 
megállapodással létrejött makroregionális 
stratégiák és cselekvési tervek 
megvalósítását mozdítja elő az Unió és a 
partnerországok között.

Or. ro

Módosítás 27
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) az Unió belső piacába való fokozatos 
integráció és megerősített ágazati és 
ágazatokat átfogó együttműködés 
megvalósítása, többek között jogszabály-
közelítés és az Unióhoz és más vonatkozó 
nemzetközi normákhoz közelítő 
szabályozási konvergencia, kapcsolódó 
intézményfejlesztés és beruházások útján, 
főként a hálózati összeköttetések területén;

(b) az Unió belső piacába való fokozatos 
integráció és megerősített ágazati és 
ágazatokat átfogó együttműködés 
megvalósítása, többek között jogszabály-
közelítés és az Unióhoz és más vonatkozó 
nemzetközi normákhoz közelítő 
szabályozási konvergencia, kapcsolódó 
intézményfejlesztés és beruházások útján, 
főként a tranzitútvonalak 
diverzifikációjának és megbízhatóságának 
biztosítására irányuló infrastrukturális
hálózati összeköttetések területén;

Or. en

Módosítás 28
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) az Unió szomszédos országokat érintő 
makroregionális stratégiái és az azokra 
vonatkozó cselekvési tervek 
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megvalósítása;

Or. ro

Módosítás 29
Vicente Miguel Garcés Ramón

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) fenntartható és inkluzív fejlődés minden 
tekintetben, a szegénység csökkentése, a
magánszektor fejlesztése révén is; a belső
gazdasági, társadalmi és területi kohézió, a 
vidékfejlesztés, az éghajlatváltozással 
kapcsolatos fellépések és a katasztrófákkal 
szembeni ellenálló-képesség előmozdítása;

d) fenntartható, igazságos és inkluzív 
fejlődés, az éhezés és a szegénység 
csökkentése, a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió, a vidékfejlesztés, az
éghajlatváltozás elleni küzdelem, a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló-
képesség és a K+F előmozdítása;

Or. es

Módosítás 30
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) fenntartható és inkluzív fejlődés
minden tekintetben, a szegénység 
csökkentése, a magánszektor fejlesztése 
révén is; a belső gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió, a vidékfejlesztés, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos fellépések 
és a katasztrófákkal szembeni ellenálló-
képesség előmozdítása;

(d) fenntartható és inkluzív fejlődés, a 
szegénység csökkentése, a magánszektor 
fejlesztése révén is; a belső gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió, a 
vidékfejlesztés, energetikai 
együttműködés, az éghajlatváltozással 
kapcsolatos fellépések és a katasztrófákkal 
szembeni ellenálló-képesség előmozdítása;

Or. en
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Módosítás 31
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) bizalomerősítés és a biztonsághoz 
hozzájáruló egyéb intézkedések, valamint a 
konfliktusok megelőzésének és 
rendezésének ösztönzése;

(e) a bizalomerősítés előmozdítása a 
biztonsághoz hozzájáruló konkrét
intézkedések révén, valamint a 
konfliktusok megelőzésének és 
rendezésének ösztönzése;

Or. en

Módosítás 32
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) a megújuló energiaforrások (szél-, 
víz-, nap- és fotovoltaikus energia) 
fejlesztésének előmozdítása és az éghajlat-
változással szembeni küzdelem, így az 
Európa 2020 stratégiának az 
energiahálózatok és azok összekapcsolása 
fejlesztésére vonatkozó célkitűzéseinek 
megvalósítása, például a földközi-tengeri 
napenergiaterv és a DESERTEC program 
gyakorlati megvalósítása; 

Or. fr

Módosítás 33
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(eb) az Unió és partnerországai gazdasági 
versenyképességének biztosítása a kkv-k 
igényeinek leginkább megfelelő projektek 
és eljárások beépítésével, megkönnyítve 
ezáltal a kkv-k uniós belső piaci 
részvételét; 

Or. fr

Módosítás 34
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ec) a kkv-k európai támogatásának 
összehangolása, valamint a 
partnerországokbeli és az uniós kkv-k 
részvételével működő közös vállalkozások 
létrehozásának ösztönzése; a kkv-k 
partnerországokban megvalósított 
projektjei és beruházásai fejlesztésének 
előmozdítása, mozgósítva ezáltal a 
transznacionális együttműködés 
elősegítéséhez szükséges forrásokat;

Or. fr

Módosítás 35
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(f) a szubregionális, a regionális és a 
szomszédságpolitika által érintett teljes 
területre kiterjedő együttműködés, 

(f) a szubregionális, a regionális és a 
szomszédságpolitika által érintett teljes 
területre kiterjedő együttműködés, 
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valamint a határon átnyúló együttműködés 
fokozása.

valamint a határon átnyúló és a területi
együttműködés fokozása a regionális 
szinergiák és hálózatok előmozdításával a 
környezetvédelem, az éghajlatváltozás, az 
energiaügy, a kutatás, az IKT, a kultúra 
és a mobilitás területén.

Or. ro

Módosítás 36
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) az Unió kutatási és fejlesztési 
politikáinak – például az Európai 
Közösség kutatási, technológiafejlesztési 
és demonstrációs tevékenységekre 
vonatkozó hetedik keretprogramja (2007–
2013) és a jövőbeni nyolcadik kutatási és 
fejlesztési keretprogram – az 
együttműködés fő eszközeként való 
használata és a partnerországok európai 
kutatási térségbe való integrálása a 
gazdasági versenyképesség érdekében; 
ezen keretprogramok olyan megközelítése, 
amely szerint létfontosságú a gazdasági 
növekedéshez, a munkahelyteremtéshez és 
az innovációhoz való hozzájárulásuk.

Or. fr

Módosítás 37
Vicente Miguel Garcés Ramón

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. E célkitűzések megvalósítását a 3. E célkitűzések megvalósítását a 
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szakpolitika végrehajtásáról szóló, 
vonatkozó periodikus uniós jelentések 
alapján fogják mérni. Az értékelés a (2) 
bekezdés a), d) és e) pontja tekintetében 
nemzetközi szervezetek és más érintett 
szervek által kidolgozott mutatók alapján; a
(2) bekezdés b), c) és d) pontja 
tekintetében adott esetben az uniós 
szabályozási keret partnerország általi 
átvétele alapján; a (2) bekezdés c) és f) 
pontja tekintetében pedig számos 
vonatkozó megállapodás és 
együttműködési fellépés alapján történik. A 
mutatók közé a többek közt a következők 
tartoznak majd: megfelelően nyomon 
követett demokratikus választások, a 
korrupció szintje, a kereskedelmi forgalom, 
a belső gazdasági különbségek, köztük a 
foglalkoztatási szintek mérését lehetővé 
tevő mutatók.

szakpolitika végrehajtásáról szóló, 
vonatkozó periodikus uniós jelentések 
alapján fogják mérni. Az értékelés a (2) 
bekezdés a), d) és e) pontja tekintetében 
nemzetközi szervezetek és más érintett 
szervek által kidolgozott mutatók alapján; a
(2) bekezdés b), c) és d) pontja 
tekintetében adott esetben az uniós 
szabályozási keret partnerország általi 
átvétele alapján; a (2) bekezdés c) és f) 
pontja tekintetében pedig számos 
vonatkozó megállapodás és 
együttműködési fellépés alapján történik. A 
mutatók közé a többek közt a következők 
tartoznak majd: megfelelően nyomon 
követett demokratikus választások, a 
korrupció szintje, a kereskedelmi forgalom, 
a belső gazdasági különbségek – például a 
jövedelemkülönbségek és a foglalkoztatási 
szintek, a villamos és egyéb típusú 
energiához, a vízhez és a csatornázáshoz 
való hozzáférés – mérését lehetővé tevő 
mutatók.

Or. es

Módosítás 38
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság, a tagállamok és az Európai 
Beruházási Bank biztosítják a koherenciát 
az e rendelet alapján nyújtott támogatások 
és az Unió, a tagállamok és az Európai 
Beruházási Bank által nyújtott többi 
támogatás között.

2. A Bizottság, a tagállamok és az Európai 
Beruházási Bank (EIB) biztosítják a 
koherenciát az e rendelet alapján nyújtott 
támogatások és az Unió, a tagállamok és az
EIB által nyújtott többi támogatás és 
pénzügyi eszköz – például a Fejlesztési 
Együttműködési Finanszírozási Eszköz –
között.

Or. fr



PE487.722v01-00 18/23 AM\898870HU.doc

HU

Módosítás 39
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az Unió, a tagállamokkal kapcsolatot 
tartva, megteszi a szükséges lépéseket a 
multilaterális és regionális szervezetekkel 
és testületekkel, köztük az európai 
pénzügyi szervezetekkel, a nemzetközi 
pénzügyi szervezetekkel, az Egyesült 
Nemzetek ügynökségeivel, alapjaival és 
programjaival, magán- és politikai 
alapítványokkal, és a nem uniós 
donorokkal való megfelelő koordináció és 
együttműködés biztosítására.

4. Az Unió, a tagállamokkal kapcsolatot 
tartva, megteszi a szükséges lépéseket a 
multilaterális és regionális szervezetekkel 
és testületekkel, köztük az európai 
pénzügyi szervezetekkel, a nemzetközi 
pénzügyi szervezetekkel, az Egyesült 
Nemzetek ügynökségeivel, alapjaival és 
programjaival, magán- és politikai 
alapítványokkal, és a nem uniós 
donorokkal való megfelelő, hosszú távú
koordináció és együttműködés 
biztosítására.

Or. fr

Módosítás 40
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) az Unió makroregionális stratégiáit 
és az azokra vonatkozó cselekvési terveket 
érintő programok;

Or. ro

Módosítás 41
Silvia-Adriana Țicău

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) a szomszédos országok közötti, a 
környezetvédelem, az éghajlatváltozás, az 
energiaügy, a kutatás, az IKT, a kultúra, a 
közlekedés és a mobilitás területén 
megvalósuló közös regionális 
szinergiáknak és hálózatoknak a 
tagállamok egy vagy több régiójának a 
partnerországok egy vagy több régiójával 
történő együttműködése által való 
előmozdítására irányuló, határokon 
átnyúló regionális programok.    

Or. ro

Módosítás 42
Silvia-Adriana Țicău

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A több országra kiterjedő programok 
esetében átfogó, stratégiát és többéves 
indikatív programot tartalmazó 
programozási dokumentumot fogadnak el a 
közös végrehajtási rendelet 15. cikkének
(3) bekezdésében hivatkozott 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban.
Ez meghatározza az uniós támogatások 
prioritásait a régió vagy az alrégió 
vonatkozásában, valamint a finanszírozás 
prioritások szerint bontott indikatív 
szintjét. A programozási dokumentum 
megfelelő többéves időszakot ölel fel.

3. A több országra kiterjedő, 
makroregionális programok és stratégiák
esetében átfogó, stratégiát és többéves 
indikatív programot tartalmazó 
programozási dokumentumot fogadnak el a 
közös végrehajtási rendelet 15. cikkének
(3) bekezdésében hivatkozott 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban.
Ez meghatározza az uniós támogatások 
prioritásait a régió vagy az alrégió 
vonatkozásában, valamint a finanszírozás 
prioritások szerint bontott indikatív 
szintjét. A programozási dokumentum 
megfelelő többéves időszakot ölel fel.

Or. ro

Módosítás 43
Adina-Ioana Vălean
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Amennyiben az Unió és a 
partnerországok közös érdeke miatt az 
intézkedések hatékonyabb végrehajtására 
van szükség például olyan területeken, 
mint a transznacionális együttműködés és 
összeköttetések, a jelen rendelet szerinti 
finanszírozás összevonható más vonatkozó, 
pénzügyi eszközöket létrehozó uniós 
rendeletek szerinti finanszírozásokkal.
Ilyen esetben a Bizottság dönti el, hogy 
melyik egységes szabályrendszert 
alkalmazza a végrehajtásra.

6. Amennyiben az Unió és a 
partnerországok közös érdeke miatt az 
intézkedések hatékonyabb végrehajtására 
van szükség például olyan területeken, 
mint a transznacionális együttműködés és 
összeköttetések, a jelen rendelet szerinti 
finanszírozás összevonható más vonatkozó, 
pénzügyi eszközöket létrehozó uniós 
rendeletek szerinti finanszírozásokkal, 
például az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközzel. Ilyen esetben a Bizottság dönti 
el, hogy melyik egységes szabályrendszert 
alkalmazza a végrehajtásra.

Or. en

Módosítás 44
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. Válságok vagy a demokrácia, a 
jogállamiság, az emberi jogok és az 
alapvető szabadságjogok 
veszélyeztetettsége, illetve természeti vagy 
ember által előidézett katasztrófák esetén a 
programozási dokumentumok ad hoc 
felülvizsgálatára kerülhet sor. Az ilyen 
sürgősségi felülvizsgálat során is 
biztosítják a jelen rendelet alapján nyújtott 
uniós támogatások és az egyéb uniós 
pénzügyi eszközükből nyújtott 
támogatások közötti koherencia 
fennmaradását. A sürgősségi felülvizsgálat 
módosított programozási dokumentumok 
elfogadását is eredményezheti. Ilyen 
esetben a Bizottság az elfogadást követő 

9. Gazdasági, politikai vagy
energiaválságok vagy a demokrácia, a 
jogállamiság, az emberi jogok és az 
alapvető szabadságjogok 
veszélyeztetettsége, illetve természeti vagy 
ember által előidézett katasztrófák esetén a 
programozási dokumentumok ad hoc 
felülvizsgálatára kerülhet sor. Az ilyen 
sürgősségi felülvizsgálat során is 
biztosítják a jelen rendelet alapján nyújtott 
uniós támogatások és az egyéb uniós 
pénzügyi eszközükből nyújtott 
támogatások közötti koherencia 
fennmaradását. A sürgősségi felülvizsgálat 
módosított programozási dokumentumok 
elfogadását is eredményezheti. Ilyen 
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egy hónapon belül tájékoztatás céljából 
megküldi a módosított programozási 
dokumentumokat az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak.

esetben a Bizottság az elfogadást követő 
egy hónapon belül tájékoztatás céljából 
megküldi a módosított programozási 
dokumentumokat az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 45
Silvia-Adriana Țicău

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) NUTS 2-es szintnek megfelelő vagy 
azzal egyenértékű területi egységet lefedő 
vízgyűjtő körül, a tagállamok és a 
partnerországok és/vagy az Orosz 
Föderáció által közösen határolt vízgyűjtő 
körül;

Or. ro

Módosítás 46
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(cb) olyan makrorégiók, amelyek már 
most az uniós stratégiák vagy szinergiák 
részét képezik;

Or. ro

Módosítás 47
Lena Kolarska-Bobińska



PE487.722v01-00 22/23 AM\898870HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A közös operatív programokhoz allokált
indikatív összegeket elsősorban a 
támogatható területek népessége alapján 
határozzák meg. Az indikatív allokációk
meghatározásakor kiigazítások tehetők az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap 
hozzájárulásai és a jelen eszköz 
költségvetéséből nyújtott hozzájárulások 
közötti szükséges egyensúly, valamint az 
együttműködés intenzitását befolyásoló 
olyan más tényezők tükrözése céljából, 
mint például a határ menti területek sajátos 
jellemzői és az uniós támogatások 
igazgatására és abszorpciójára irányuló 
kapacitásaik.

4. A támogatások indikatív allokációinak
meghatározásakor kiigazítások tehetők az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap 
hozzájárulásai és a jelen eszköz 
költségvetéséből nyújtott hozzájárulások 
közötti szükséges egyensúly, valamint az 
együttműködés intenzitását befolyásoló 
olyan más tényezők tükrözése céljából, 
mint például a határ menti területek sajátos 
jellemzői és az uniós támogatások 
igazgatására és abszorpciójára irányuló 
kapacitásaik.
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Módosítás 48
Silvia-Adriana Țicău

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A jelen rendelet végrehajtásához 
rendelkezésre álló pénzügyi keretösszeg a 
2014 és 2020 közötti időszakra 
18 182 300 000 EUR (folyó árakon). A 
pénzügyi keretösszeg legfeljebb 5 %-át
fordítják a 6. cikk (1) bekezdésének c) 
pontja szerinti határon átnyúló 
együttműködési programokra.

1. A jelen rendelet végrehajtásához 
rendelkezésre álló pénzügyi keretösszeg a 
2014 és 2020 közötti időszakra 
18 182 300 000 EUR (folyó árakon). A 
pénzügyi keretösszeg legfeljebb 15%-át
fordítják a 6. cikk (1) bekezdésének c), ab) 
és ca) pontja szerinti határon átnyúló 
együttműködési programokra.
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Módosítás 49
Lena Kolarska-Bobińska
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Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A jelen rendelet végrehajtásához 
rendelkezésre álló pénzügyi keretösszeg a 
2014 és 2020 közötti időszakra 
18 182 300 000 EUR (folyó árakon). A 
pénzügyi keretösszeg legfeljebb 5 %-át
fordítják a 6. cikk (1) bekezdésének c) 
pontja szerinti határon átnyúló 
együttműködési programokra.

1. A jelen rendelet végrehajtásához 
rendelkezésre álló pénzügyi keretösszeg a 
2014 és 2020 közötti időszakra 
18 182 300 000 EUR (folyó árakon). A 
pénzügyi keretösszeg legfeljebb 10%-át
fordítják a 6. cikk (1) bekezdésének c) 
pontja szerinti határon átnyúló 
együttműködési programokra.
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