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Módosítás 14
Tomasz Piotr Poręba

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 
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.

(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 
igazságszolgáltatási és közigazgatási 
rendszer reformjában, az alapvető jogok 
tiszteletben tartásában, a nemek közötti 
egyenlőség, a nemzeti, etnikai, vallási és
nyelvi kisebbségek védelme, valamint 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.

Or. pl

Módosítás 15
Derek Vaughan
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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 
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.

(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 
igazságszolgáltatási és közigazgatási 
rendszer reformjában, az alapvető jogok 
tiszteletben tartásában, a nemek közötti 
egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség 
előmozdításában, valamint a korrupció és 
a szervezett bűnözés visszaszorításában. 
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 16
Luís Paulo Alves
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Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Míg az Unió külső fellépési 
eszközeinek a végrehajtására vonatkozó 
közös szabályokat és eljárásokat a .../.../EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(továbbiakban „a közös végrehajtási 
rendelet”) határozza meg, a Bizottság 
számára ezen rendelet végrehajtásának 
egységes feltételeit – különösen az 
igazgatási struktúrák és eljárások 
tekintetében – létrehozó részletesebb 
szabályok elfogadására vonatkozó 
felhatalmazást is kell adni. Ezeknek a 
szabályoknak figyelembe kell venniük a 
múltbeli előcsatlakozási támogatások 
irányításával és végrehajtásával 
kapcsolatos tapasztalatokat, és igazodniuk 
kell a kedvezményezett országok 
helyzetének alakulásához.

(15) Míg az Unió külső fellépési 
eszközeinek a végrehajtására vonatkozó 
közös szabályokat és eljárásokat a .../.../EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(továbbiakban „a közös végrehajtási 
rendelet”) határozza meg, a Bizottság 
számára ezen rendelet végrehajtásának 
egységes feltételeit – különösen az 
igazgatási struktúrák és eljárások 
tekintetében – létrehozó részletesebb 
szabályok elfogadására vonatkozó 
felhatalmazást is kell adni. Ezeknek a 
szabályoknak figyelembe kell venniük a 
múltbeli előcsatlakozási támogatások 
irányításával és végrehajtásával 
kapcsolatos tapasztalatokat, és igazodniuk 
kell a kedvezményezett országok 
helyzetének alakulásához. Hangsúlyozni 
kell azonban, hogy a Bizottságnak csak 
szükség esetén kellene felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokhoz folyamodnia, 
fenntartva ezzel az Európai Parlamentnek 
azt a jogot, hogy véleményezze a Bizottság 
által javasolt intézkedéseket.

Or. pt

Módosítás 17
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Rendeletre 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 

(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 
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decentralizált igazgatására történő 
átmenetet fokozatosan és az egyes 
kedvezményezett országok kapacitásával 
összhangban kell végrehajtani.

decentralizált igazgatására történő 
átmenetet fokozatosan és az egyes 
kedvezményezett országok kapacitásával 
összhangban kell végrehajtani. A 
korrupció leküzdése érdekében növelni 
kell az átláthatóságot, erősíteni kell a 
helyes igazgatást, a kötelezettségszegés 
megelőzését, a megfelelést és a 
felügyeletet, az elszámoltathatóságot, 
valamint az ellenőrzéseket, és e folyamat 
keretében szigorúbb ellenőrzési 
intézkedéseket kell bevezetni.

Or. en

Módosítás 18
Derek Vaughan

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv) közigazgatási reform és jó kormányzás; iv) közigazgatási reform, jó kormányzás és 
az intézményi kapacitások fejlesztése;

Or. en

Módosítás 19
Derek Vaughan

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető szöveg

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 támogatása, valamint az 
uniós jogalkotást és igazgatást érintő 
tapasztalatok és ismeretek megosztásának 
ösztönzése érdekében a tagállamok és a 
tagjelölt vagy potenciálisan tagjelölt 
országok közötti fokozott együttműködés, 
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többek között az alábbiak révén:

Or. en

Módosítás 20
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 21
Derek Vaughan

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – v a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

va) a regionális és nemzeti szállítási, 
energetikai és kommunikációs igények 
kiszolgálását célzó infrastrukturális 
projektek kidolgozása;

Or. en

Módosítás 22
François Alfonsi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 francia bekezdés
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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 
és kisebbségi jogok tiszteletben tartása, az 
igazságügyi rendszer és az igazgatási 
kapacitás szintje területén elért 
eredmények;

Or. fr

Módosítás 23
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az uniós tagsághoz vezető átmeneti 
folyamat és kapacitásépítés;

a) az uniós tagsághoz és a polgárok 
európai uniós ügyekben való 
tájékozottságának kialakulásához vezető 
átmenet folyamata és kapacitásépítés;

Or. en

Módosítás 24
Petru Constantin Luhan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az éghajlatváltozás leküzdését és a 
katasztrófák megelőzését célzó fellépés;

Or. ro

Módosítás 25
Petru Constantin Luhan



AM\900920HU.doc 9/11 PE488.041v01-00

HU

Rendeletre 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. A partnerségbe hatáskörrel rendelkező 
nemzeti, regionális és helyi hatóságokat, 
gazdasági és szociális partnereket, a civil 
társadalmat és egyéb nem állami 
szereplőket is bevonnak.

Or. ro

Módosítás 26
Dimitar Stoyanov

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

а) a támogatási összegek kedvezményezett 
országok, valamint több országot érintő és 
területi együttműködési intézkedések 
számára történő juttatására vonatkozó 
kritériumok;

а) a támogatási összegek kedvezményezett 
országok, valamint több országot érintő, 
határokon átnyúló és területi 
együttműködési intézkedések számára 
történő juttatására vonatkozó kritériumok;

Or. bg

Módosítás 27
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A csatlakozás előtt álló bármely 
ország stratégiai dokumentumának 
(legalább egy évvel az Unióhoz való 
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csatlakozást megelőzően) átmeneti 
időszakról kell rendelkeznie az IPA 
eszközökről a strukturális alapokra és a 
Kohéziós Alapra való áttérés tekintetében.
Az átmeneti időszakban munkacsoportot 
kell felállítani az uniós alapok kezelésére, 
melynek feladata, hogy segítse a 
megfelelő hatóságokat annak 
megállapításában, hogy milyen típusú 
technikai segítséget kell nyújtani.

Or. en

Indokolás

Ez lehetővé tenné az érintett országnak, hogy a csatlakozás idejére felkészüljön az uniós 
strukturális alapok és a Kohéziós Alap használatára.

Módosítás 28
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A stratégiai dokumentumokat félidőben 
felül kell vizsgálni és adott esetben 
módosítani kell. A Bizottság javaslatára 
bármikor módosítani lehet őket.

(4) A stratégiai dokumentumokat félidőben 
felül kell vizsgálni és adott esetben 
módosítani kell. A Bizottság javaslatára 
bármikor módosítani lehet őket.

Az Európai Parlament felhatalmazást kap 
arra, hogy kérhesse a Bizottságtól a 
stratégiai dokumentumok felülvizsgálatát.
Ennek elutasítása esetén a Bizottságnak 
teljes körű magyarázattal kell szolgálnia.

Or. en

Módosítás 29
François Alfonsi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Adott esetben az IPA hozzájárulhat a 
makroregionális stratégia részeként 
bevezetett programokhoz vagy 
intézkedésekhez, amelyekben az IPA 
kedvezményezett országai is részt vesznek.

Or. fr

Módosítás 30
Dimitar Stoyanov

Rendeletre 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 legalább 7, de legfeljebb 
14%-át a kedvezményezett országok és az 
uniós tagállamok közötti határokon átnyúló 
együttműködési programokra különítik el. 

Or. bg


