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Módosítás 13
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Uniónak a legkülső régiók és a 
szomszédos államok közötti területi 
együttműködést is hatékonyan ösztönöznie 
kell, mivel e régiókat az Unió távoli 
előőrseinek kell tekinteni, melyekre 
kiemelt szerep hárul az Európai Unió és 
Észak-, Közép- és Dél-Amerika, Afrika, 
valamint India közötti kapcsolatok 
megerősítésében.

Or. pt

Módosítás 14
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Hangsúlyozza, hogy a legkülső 
régiók nélkül az EU nem rendelkezne a 
más kontinensekhez közeli „előőrsökkel”, 
és földrajzi határai sokkal szűkebbre 
szabnák mozgásterét; E régiók 
elhelyezkedésük folytán kiemelt szerephez 
jutnak a külkapcsolatok elmélyítésében, 
melyek lehetővé teszik, hogy az Unió 
megerősítse a világban elfoglalt helyét. 
Ezért kell a legkülső régióknak 
integrálniuk az európai szomszédsági 
politikát és használniuk annak eszközeit, 
különös tekintettel a határon átnyúló 
együttműködés eszközeire.

Or. pt
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Módosítás 15
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
4 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) Úgy véli, hogy e régiók és földrajzi 
térségek integrációját és az Unión kívülre 
való megnyitását nem befolyásolja – nem 
is befolyásolhatja – az Európától mért 
földrajzi távolságuk. Azon történelmi, 
nyelvi és kulturális kötelékek, melyek a 
világ különböző térségeivel kapcsolják 
össze őket, különösen elősegítik, hogy 
elmélyítsék e kapcsolatokat, melyek révén 
az Unió megerősítheti a világban elfoglalt 
helyét.

Or. pt

Módosítás 16
François Alfonsi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az európai szomszédságpolitika 
keretében az Unió megkülönböztetett 
kapcsolatot kínál a szomszédságpolitikában 
részt vevő országoknak, mely kapcsolat a 
demokrácia és az emberi jogok, a 
jogállamiság, a jó kormányzás, valamint a 
piacgazdaság és a fenntartható fejlődés 
értékei melletti kölcsönös elkötelezettségen 
és ezen értékek előmozdításán alapul.

(5) Az európai szomszédságpolitika 
keretében az Unió megkülönböztetett 
kapcsolatot kínál fel a szomszédos
országoknak, amely a demokrácia és az 
emberi és kisebbségi jogok, a jogállamiság, 
a jó kormányzás, valamint a piacgazdaság 
és a fenntartható fejlődés értékei melletti 
kölcsönös elkötelezettségen és ezen 
értékek előmozdításán alapul.

Or. fr
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Módosítás 17
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Európai Unió külső határain, a 
partnerországok és a tagállamok közötti 
határon átnyúló együttműködési 
programokhoz ennek az eszköznek és az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapnak 
kell támogatást nyújtania a szomszédos 
határrégiók közötti integrált és fenntartható 
regionális fejlődés előmozdítása, valamint 
az Unió egészében és a szomszédos 
országokkal a harmonikus területi 
integráció megvalósítása érdekében.

(8) Az ezen eszköz révén, valamint az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból 
nyújtott támogatásokat az Európai Unió 
külső határai mentén, a partnerországok és 
a tagállamok közötti, határon átnyúló 
együttműködési programokra kell fordítani
a szomszédos határrégiók integrált és 
fenntartható fejlődésének előmozdítása, 
valamint az Unió egészét és a szomszédos 
országokat is érintő harmonikus területi 
integráció megvalósítása érdekében. A 
határon átnyúló együttműködés külső 
határok mentén való hatékony 
végrehajtásának biztosítása érdekében 
fontos, hogy annak szabályait 
harmonizálják az európai területfejlesztés 
céljaira megállapított szabályokkal.

Or. fr

Módosítás 18
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A határon átnyúló együttműködési 
programok alkalmazási szabályainak 
egyértelműsége és az e programok által 
megkívánt rugalmasság garantálása 
érdekében célszerű lenne közös 
végrehajtási rendelkezések alá összevonni 
a határon átnyúló együttműködést 
meghatározó elemeket, mely 
rendelkezések csak részben határoznák 
meg az együttműködéssel összefüggő 
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eljárásokat.

Or. fi

Módosítás 19
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Tekintettel az arab tavaszt követően a 
Földközi-tenger medencéjében lezajlott 
fejleményekre, integrált euromediterrán 
politikára van szükség, többek között a 
beruházások ösztönzése, a növekedés és a 
foglalkoztatás erősítése, valamint a 
Földközi-tenger két partján fekvő régiók 
kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása 
érdekében.

Or. fr

Módosítás 20
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az Európai Unió elkötelezte magát 
a partnerség északi dimenziója mellett, 
következésképp kötelessége kidolgozni a 
határon átnyúló együttműködésben való 
részvételt lehetővé tévő eszközöket. Annak 
érdekében, hogy kidolgozható legyen az 
északi dimenzió következő programozási 
időszakban való finanszírozásának 
részletes menete, célszerűnek tűnik az 
ezzel kapcsolatos valamennyi rendelkezést 
a jelen rendeletbe beépíteni. 
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Or. fi

Indokolás

Az északi dimenzióban erősen kidomborodik a regionális jelleg. Mi több, a részt vevő 
országok az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközhöz és a Partnerségi Eszközhöz 
kapcsolódó, határon átnyúló együttműködési programok keretében folytatott 
együttműködésben is részt vesznek.

Módosítás 21
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 szomszédos országokkal 
folytatott együttműködésre vonatkozó 
szakpolitikáik koherenciáját, 
hatékonyságát és komplementaritását. 
Annak biztosítása érdekében, hogy az Unió 
és a tagállamok együttműködése 
kiegészítsék és erősítsék egymást – kivált 
az olyan területeken, mint az energia, a 
közlekedés, az oktatás és a kutatás –, 
helyénvaló lenne közös programozás és 
finanszírozás kidolgozása, melyet minden 
esetben végre kellene hajtani, amikor az 
lehetséges és helyénvaló.

Or. fr

Módosítás 22
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A jelen rendelet keretében felhasznált 
uniós támogatások kedvezményezettjei a 
partnerországok, illetve a támogatásokat

(2) A jelen rendelet keretében felhasznált 
uniós támogatások végrehajtása a 
partnerországok javát szolgálja, és ennek a 
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az EU és a partnerországok számára 
egyaránt előnyös célokra is fel lehet 
használni.

tagállamok, az EU és a partnerországok 
közös érdekében így is kell lennie.

Or. fr

Módosítás 23
Wojciech Michał Olejniczak

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 
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.

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

Or. pl

Módosítás 24
François Alfonsi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az emberi jogok és alapvető 
szabadságok előmozdítása, a jogállamiság, 
az egyenlőség elve, a mélyen gyökerező és 
fenntartható demokrácia megteremtése, a 
jó kormányzás ösztönzése, valamint a 
szociális partnereket is felölelő erős civil 
társadalom kialakítása;

a) az emberi jogok, a kisebbségi jogok és 
alapvető szabadságok előmozdítása, a 
jogállamiság, az egyenlőség elve, a mélyen 
gyökerező és fenntartható demokrácia 
megteremtése, a jó kormányzás ösztönzése, 
valamint a szociális partnereket is felölelő 
erős civil társadalom kialakítása;
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Or. fr

Módosítás 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a személyek jól szervezett mobilitásához 
szükséges feltételek megteremtése és az 
emberek közti kapcsolatok előmozdítása;

c) a személyek jól szervezett mobilitásához 
szükséges feltételek megteremtése és az 
emberek közti kapcsolatok előmozdítása; e 
tekintetben elő kell mozdítani az 
Euromediterrán Egyetem (EMUNI) 
fejlesztését, valamint az egyetemek és 
diákok közötti kapcsolatokat. 
Hangsúlyozni kell ugyanakkor az Európai 
Unió és a szomszéd országok városai és 
szociális partnerei közötti együttműködés 
meghatározó szerepét, az euromediterrán 
regionális és helyi közgyűléssel (ARLEM) 
folytatott együttműködés mintájára.

Or. fr

Módosítás 26
Wojciech Michał Olejniczak

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a személyek jól szervezett mobilitásához 
szükséges feltételek megteremtése és az 
emberek közti kapcsolatok előmozdítása;

c) a személyek jól szervezett mobilitásához 
szükséges feltételek megteremtése és az 
emberek közti kapcsolatok előmozdítása, 
beleértve különösen a kultúra és az 
oktatás területéhez kapcsolódó 
fellépéseket;

Or. pl
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Módosítás 27
Riikka Manner

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 minden 
tekintetben, a szegénység csökkentése, a 
magánszektor fejlesztése révén is; a belső 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió –
fokozottan figyelembe véve a részt vevő 
országok érdekeit –, a fenntartható 
vidékfejlesztés, az éghajlatváltozással 
kapcsolatos fellépések és a katasztrófákkal 
szembeni ellenálló képesség előmozdítása;

Or. en

Módosítás 28
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) a szubregionális, a regionális és a 
szomszédságpolitika által érintett teljes 
területre kiterjedő együttműködés, 
valamint a határon átnyúló együttműködés 
fokozása; fejleszteni kell többek között a 
transzeurópai hálózatokat, a közlekedési 
infrastruktúrákat, és különösen a tengeri 
gyorsforgalmi útvonalakat az európai és a 
szomszédos régiók közötti kapcsolatok 
erősítése, és a mobilitás előmozdítása 
érdekében; 

Or. fr

Módosítás 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a szinergiák megvalósításának 
előmozdítása, valamint az előcsatlakozási 
mechanizmushoz és a 
szomszédságpolitikához kapcsolódó 
különböző alapok és programok közötti 
koordináció erősítése;

Or. fr

Módosítás 30
Alain Cadec

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a határellenőrzések megerősítése az 
Európai Unió külső határain;

Or. fr

Módosítás 31
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Ez a támogatás semmiben sem 
kötelezi az Európai Uniót az érintett 
országok részéről érkező esetleges 
csatlakozási kérelmek elbírálása 
tekintetében;

Or. fr
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Módosítás 32
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet szerinti uniós támogatást 
differenciált módon nyújtják az egyes 
partnerországoknak a támogatás formája és 
összege tekintetében, a partnerországnak a 
reformok melletti elkötelezettsége, illetve e 
reformok végrehajtásában tett előrelépése 
függvényében. Az ilyen differenciálás 
tükrözi az ország Unióhoz fűződő 
partnersége ambíciójának szintjét, a 
mélyen gyökerező és fenntartható 
demokrácia kialakításában tett előrelépést, 
a megállapodás tárgyát képező reform
célkitűzések végrehajtásában tett haladást, 
az ország igényeit és kapacitásait, valamint 
azt uniós támogatás potenciális hatását.

(1) Az e rendelet szerinti uniós támogatást 
differenciált módon nyújtják az egyes 
partnerországoknak a támogatás formája és 
összege tekintetében, a partnerországnak a 
fejlesztés és a reformok melletti 
elkötelezettsége, illetve e reformok 
végrehajtásában tett előrelépése 
függvényében. E differenciálás tükrözi az 
ország Unióhoz fűződő partnerségét 
jellemző elkötelezettség szintjét, a mélyen 
gyökerező és fenntartható demokrácia 
kialakításában tett előrelépéseket, a 
megállapodás tárgyát képező, reformmal 
kapcsolatos célkitűzések végrehajtásában 
elért haladást, az ország igényeit és 
kapacitásait, valamint az uniós támogatás 
potenciális hatását.

Or. fi

Módosítás 33
Evgeni Kirilov

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A partnerség (2) bekezdésben említett 
elvének helyes végrehajtásához
támogatást kell nyújtani az érintett 
partnereknek kapacitásaik megerősítése 
és helyzetük javítása érdekében, amit a 
jelen eszköz által elősegített, kapacitások 
erősítését szolgáló intézményi fellépések 
lehetővé tehetnek.
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Or. en

Módosítás 34
Petru Constantin Luhan

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 biztosítják a koherenciát 
az e rendelet alapján nyújtott támogatások 
és az Unió, a tagállamok és az Európai 
Beruházási Bank által nyújtott többi 
támogatás között. Az e programok közötti 
szinergia alapvetően fontos a regionális 
szintű és határokon átnyúló célkitűzések 
teljesítése és kölcsönös konszolidációja 
szempontjából.

Or. ro

Módosítás 35
Dimitar Stoyanov

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) határon átnyúló együttműködési 
programok, melyek egyrészt egy vagy több 
tagállam, másrészt egy vagy több 
partnerország és/vagy az Orosz Föderáció 
közötti együttműködésre vonatkoznak, és 
az EU külső határának velük közös 
szakaszán valósulnak meg.

c) határon átnyúló, valamint az egy 
tagállamon belüli régiók közötti
együttműködési programok, melyek 
egyrészt egy vagy több tagállam, másrészt 
egy vagy több partnerország és/vagy az 
Orosz Föderáció közötti együttműködésre 
vonatkoznak, és az EU külső határának 
velük közös szakaszán valósulnak meg.

Or. bg
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Módosítás 36
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tengeri határon, a NUTS 3-as szintnek 
megfelelő vagy azzal azonos területi 
egységek részvételével a tagállamok és a 
partnerországok, és/vagy az Orosz 
Föderáció közötti tengeri határok mentén, a 
területi egységek közötti legfeljebb 
150 km-es távolsággal, az együttműködési 
fellépés koherenciájának és 
folyamatosságának biztosításához 
szükséges esetleges kiigazítások sérelme 
nélkül;

b) a tengeri határon, a NUTS 3-as szintnek 
megfelelő vagy azzal azonos területi 
egységek részvételével a tagállamok és a 
partnerországok, és/vagy az Orosz 
Föderáció közötti tengeri határok mentén, a 
területi egységek közötti legfeljebb 
150 km-es távolsággal – a legkülső régiók 
kivételével, amelyekre ez a korlátozás nem 
alkalmazandó –, az együttműködési 
fellépés koherenciájának és 
folyamatosságának biztosításához 
szükséges esetleges kiigazítások sérelme 
nélkül;

Or. pt

Módosítás 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a partnerországok és/vagy az Orosz 
Föderáció részvételével zajló, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap által az európai 
területi együttműködési célkitűzésnek 
nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi 
rendelkezésekről szóló, […]-i […/…]/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
szerint létrehozott transznacionális 
programokhoz való hozzájárulás.

g) a partnerországok és/vagy az Orosz 
Föderáció részvételével zajló, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap által az európai 
területi együttműködési célkitűzésnek 
nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi 
rendelkezésekről szóló, […]-i […/…]/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
szerint létrehozott jelenlegi vagy jövőbeli 
makroregionális stratégiákhoz és
transznacionális programokhoz való 
hozzájárulás.

Or. fr
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Módosítás 38
François Alfonsi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) az európai szomszédságpolitikában 
részt vevő partnerországokra és/vagy az 
Orosz Föderációra kiterjesztett 
makroregionális stratégia keretében 
létrehozott transznacionális 
programokhoz való hozzájárulás;

Or. fr

Módosítás 39
Evgeni Kirilov

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 közös operatív programokhoz 
allokált indikatív összegeket elsősorban a 
támogatható régiókra vonatkozó megfelelő 
kritériumok alapján határozzák meg. Az 
indikatív támogatási összegek
meghatározásakor kiigazításokra kerülhet 
sor 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.

Or. en
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Módosítás 40
Riikka Manner

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 közös operatív programokhoz 
allokált indikatív összegeket elsősorban a 
támogatható területek népessége alapján 
határozzák meg. Az indikatív támogatási 
összegek meghatározásakor kiigazításokra 
kerülhet sor 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.
Esetlegesen egyéb kritériumok alapján 
pontosabban meg kell határozni a 
finanszírozások elosztását. 

Or. fi

Módosítás 41
Evgeni Kirilov

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A (4) bekezdésben említett megfelelő 
kritériumokat felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusban kell elfogadni.

Or. en
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Módosítás 42
Evgeni Kirilov

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 9. cikkben hivatkozott programozási
dokumentum jóváhagyásától számított egy 
éven belül a részt vevő országok közösen 
terjesztik be a Bizottsághoz a közös 
operatív programokra vonatkozó 
javaslataikat. A Bizottság minden egyes 
közös operatív programot azt követően 
hagy jóvá, hogy értékelte a program 
konzisztenciáját e rendelettel, a 
programozási dokumentummal és a 
végrehajtási szabályokkal.

(4) A 9. cikkben hivatkozott programozási 
dokumentum jóváhagyásától számított egy 
éven belül a részt vevő országok közösen 
terjesztik be a Bizottsághoz a közös 
operatív programokra vonatkozó 
javaslataikat. A Bizottság minden egyes 
közös operatív programot azt követően 
hagy jóvá, hogy értékelte a program e 
rendelettel, a programozási 
dokumentummal és a végrehajtási 
szabályokkal való összhangját, amelyre a 
program részt vevő országok általi 
benyújtásától számított három hónap áll 
rendelkezésére.

Or. en

Módosítás 43
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ha egy részt vevő ország vállalja, 
hogy részt vesz a program közös 
társfinanszírozásában, a közös operatív 
program tisztázza a társfinanszírozás 
nyújtásának, felhasználásának és nyomon 
követésének részleteit. A vonatkozó 
finanszírozási megállapodást valamennyi 
részt vevő ország aláírja.

(10) Ha egy részt vevő ország vállalja, 
hogy részt vesz a program közös 
társfinanszírozásában, a közös operatív 
program tisztázza a társfinanszírozás 
nyújtásának, felhasználásának és nyomon 
követésének részleteit.

Or. fr
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Módosítás 44
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Annak lehetővé tétele érdekében, hogy
a közös operatív programok megfelelően 
felkészüljenek a végrehajtásra, a közös 
operatív program Bizottsághoz való 
benyújtását követően felmerült költségek 
legkorábban 2014. január 1-jétől 
támogathatók.

(3) A közös operatív programok
végrehajtásra való megfelelő felkészülés 
lehetővé tétele érdekében a felmerült 
költségek a közös operatív program 
Bizottsághoz való benyújtásának napjától 
kezdődően, vagy 2014. január 1-jétől 
támogathatók, amennyiben ezen időpontig 
nem került sor a program benyújtására.

Or. fr

Módosítás 45
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e cím végrehajtására vonatkozó 
konkrét rendelkezéseket rögzítő 
végrehajtási szabályokat felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus útján fogadják el a 14. 
cikk szerint.

(1) Az e cím végrehajtására vonatkozó 
konkrét rendelkezéseket rögzítő 
végrehajtási szabályokat felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus útján fogadják el a 14. 
cikk szerint. A jelen rendelet az európai 
szomszédságpolitikának a határon átnyúló 
együttműködés alkalmazási szabályai 
keretében rendelkezésre álló 
finanszírozási eszközeivel együtt rugalmas 
keretet teremt az európai 
szomszédságpolitika finanszírozási 
eszközeinek működtetéséhez a határon 
átnyúló együttműködési programok 
végrehajtása érdekében. A Bizottságnak a 
határon átnyúló együttműködések 
tekintetében meg kell vizsgálnia a 
különböző rendelkezések összevonásának 
lehetőségét a határon átnyúló 
együttműködések végrehajtására 
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vonatkozó szabályok, a külkapcsolatokra 
alkalmazandó közös végrehajtási 
szabályok vagy a részt vevő országokban 
hatályos nemzeti rendelkezések 
összeegyeztethetetlensége kockázatának 
elkerülése érdekében.

Or. fi

Módosítás 46
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Inkább a megosztott irányítást, az 
európai területi együttműködésben kiérlelt 
gyakorlatokkal való összhangot, és a 
tényleges együttműködést kell előnyben 
részesíteni. A rendeleti alap lehetővé teszi 
a részt vevő országoknak, hogy különböző 
irányítási módokban állapodjanak meg.

Or. en

Indokolás

Az ENPI határon átnyúló együttműködési programjai a külső határokon nagyon eltérő 
környezeti feltételek mellett működnek: egyes programok sokkal inkább az együttműködésre 
összpontosítanak a partnerországok intenzív részvétele mellett, míg mások a technikai 
segítségnyújtási programokra hasonlítanak jobban.

Módosítás 47
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A végrehajtási szabályok által felölelt 
kérdések a következőkre vonatkozó 

(2) A végrehajtási szabályok által felölelt 
kérdések többek között a következőkre 
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rendelkezéseket tartalmaznak: vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak:

Or. fr

Módosítás 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a közös operatív programok elkészítése, 
módosítása és lezárása;

b) a közös operatív programok tartalma,
elkészítése, módosítása és lezárása;

Or. fr

Módosítás 49
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a programstruktúrák szerepe és 
funkciója: közös monitoring bizottság, 
irányító hatóság és annak közös technikai 
titkársága, közös kiválasztási bizottságok 
és álláspont, hatékony azonosítás, 
elszámoltathatóság és felelősség, az 
irányítási és kontrollrendszerek leírása, 
valamint az uniós támogatás technikai és 
pénzügyi igazgatásának feltételei, ide értve
a kiadások támogathatóságát is;

c) a programstruktúrák szerepe és 
funkciója: közös monitoring bizottság, 
irányító hatóság és annak közös technikai 
titkársága, a projektértékelő bizottság és 
annak szintje, tényleges azonosítása, 
felelőssége és beszámolási kötelezettsége, 
az irányítási és kontrollrendszerek leírása, 
valamint az uniós támogatás technikai és 
pénzügyi igazgatásának feltételei, ideértve
a kiadások támogathatóságát és a behajtási 
eljárásokat is;

Or. fr

Módosítás 50
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) visszafizettetési eljárások; nyomon 
követés és értékelés;

d) a közös operatív programok nyomon 
követése és értékelése;

Or. fr

Módosítás 51
François Alfonsi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A partnerországokkal és -régiókkal kötött
partnerségi és együttműködési 
megállapodások és társulási 
megállapodások támogatás 
felfüggesztéséről szóló rendelkezéseinek 
sérelme nélkül ha egy partnerország nem 
tartja tiszteletben a demokrácia, a 
jogállamiság, az emberi jogok és 
szabadságjogok tiszteletben tartásának 
elveit, az Unió felkérheti az érintett 
országot, hogy konzultációk keretében 
találjon mindkét fél számára elfogadható 
megoldást, a különleges sürgősség eseteit 
kivéve. Ha az érintett országgal folytatott 
konzultáció nem vezet mindkét fél számára 
elfogadható megoldáshoz, vagy ha a 
konzultációt elutasítják, vagy különleges 
sürgősség esete áll fenn, a Tanács 
megfelelő intézkedéseket tehet az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 215. 
cikkének (1) bekezdése szerint, melyek 
között az uniós támogatás teljes vagy 
részleges felfüggesztése is szerepelhet.

A partnerországokkal és -régiókkal kötött 
partnerségi és együttműködési 
megállapodások és társulási 
megállapodások támogatás 
felfüggesztéséről szóló rendelkezéseinek 
sérelme nélkül, ha egy partnerország nem 
tartja tiszteletben a demokrácia, a 
jogállamiság, az emberi jogok, a 
kisebbségi jogok és az alapvető
szabadságjogok tiszteletben tartásának 
elveit, az Unió felkérheti az érintett 
országot, hogy konzultációk keretében 
találjon mindkét fél számára elfogadható 
megoldást, a különleges sürgősség eseteit 
kivéve. Ha az érintett országgal folytatott 
konzultáció nem vezet mindkét fél számára 
elfogadható megoldáshoz, vagy ha a 
konzultációt elutasítják, vagy különleges 
sürgősség esete áll fenn, a Tanács 
megfelelő intézkedéseket tehet az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 215. 
cikkének (1) bekezdése szerint, melyek 
között az uniós támogatás teljes vagy 
részleges felfüggesztése is szerepelhet.

Or. fr
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Módosítás 52
Dimitar Stoyanov

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 7%-át
fordítják a 6. cikk (1) bekezdésének c) 
pontja szerinti határon átnyúló 
együttműködési programokra és a 
tagállamokon belüli, régiók közötti 
együttműködésre irányuló programokra.

Or. bg


