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RÖVID INDOKOLÁS

A bővítésben érintett országok számára az Előcsatlakozási Támogatási Eszközön (IPA) 
keresztül nyújtott technikai és pénzügyi segítségnyújtás a hatályos többéves pénzügyi kereten 
belül támogatást nyújt ezen országok számára a potenciális tagjelöltségtől a tagjelölt ország 
státuszáig tartó átmenet során, és adott esetben egészen az európai uniós tagság elnyeréséig; 
hozzájárul a stabilitás, a biztonság és a jólét előmozdításához. A vélemény előadójának 
véleménye szerint a rendelet Bizottság által javasolt jelenlegi szövege – COM (2011) 838 –
általában eléri célját, azaz a pénzügyi és technikai támogatást az eszköz működésének 
javítása, valamint az adminisztratív terhek csökkentése révén erősíti.  A vélemény előadója 
ugyanakkor több módosítást terjesztett elő az Európai Bizottság javaslatához. A javasolt 
módosítások az alábbiakban ismertetett témakörökhöz kapcsolódnak.

A szóban forgó eszközön keresztül finanszírozott, határokon átnyúló együttműködési 
programok a regionális fejlesztési politika szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bírnak. A 
cél a versenyképesség és a kiválóság kialakítása, a gazdasági fellendülés növelése a határokon 
átnyúló régiókban, a politikai stabilitás és a biztonság e területeken, valamint az európai 
integráció folyamatának megkönnyítése. A vélemény előadója szerint döntő jelentőséggel bír 
a határokon átnyúló régiók fejlettségi szintjei közötti meglévő különbségek csökkentése, 
valamint a regionális és helyi szinten, a közösségek között társadalmi, kulturális és 
tudományos területeken folytatott együttműködés javítása. E célból – és az Európai 
Bizottsággal folytatott konzultációt követően – szükségesnek és indokoltnak is látszik, hogy 
az IPA finanszírozás nagyobb részét a határokon átnyúló együttműködés serkentésére 
fordítsák, különösen az EU fent említett kohéziós politikájának szemszögéből. 

Általánosabb értelemben folyamatosan erőfeszítéseket kell tenni a demokrácia és az emberi 
jogok megszilárdítása érdekében. Ezért a jelenlegi javaslatot egy új preambulumbekezdéssel 
kellene kiegészíteni, amely kifejezetten magára a demokrácia eszméjére hivatkozik.  A 
vélemény előadója szerint Európának újra és újra síkra kell szállnia a demokrácia 
előmozdításáért, valamint a jogállamiság, az emberi jogok és az alapvető szabadságok 
tiszteletben tartásáért.  Ennek megfelelően hatékonyabb pénzügyi ösztönző eszközök és 
mechanizmusok bevezetésére van szükség, az EU külpolitikájában jelenleg a demokrácia 
támogatására használt eszközök továbbfejlesztése érdekében. 

A vélemény előadója felhívja a figyelmet arra, hogy az IPA tekintetében a finanszírozás 
odaítélése tekintetében alkalmazott kritériumokat egy kissé jobban a szükségletekhez kellene 
igazítani. Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz az európai területi együttműködés elveit 
követi, így a finanszírozás jórészt a lakosság méretétől függ, ami hátrányosan 
megkülönböztető kritériumnak bizonyulhat a viszonylag gyérebben lakott övezetekkel, 
például a nyugat-balkáni országokkal szemben.

Az IPA célja továbbá az átmeneti reform támogatása és az annak végrehajtásához szükséges 
intézményi kapacitás kiépítésének támogatása is. Az Európai Bizottság javaslata alapján 
azonban minél nagyobb abszorpciós és igazgatási kapacitásokkal rendelkezik egy ország, 
annál nagyobb pénzügyi támogatásban részesül.  Ez ugyancsak a Nyugat-Balkán államait 
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érinti, jóllehet legyengült igazgatási kapacitásaik okait az ellenőrzésükön kívül álló tényezők 
jelentik. A következmény pedig az lehet, hogy ennek a régiónak az országai kevesebb 
finanszírozásban részesülnek, mint más tagjelölt országok. Az előadó javasolja ezért, hogy a 
finanszírozás az Európai Bizottság 6. és 9. cikkeiben említett kritériumoknál részletesebb 
kritériumok alapján történjen.

Ezen kívül bátorítani kell a kedvezményezett országok és a tagállamok közötti fokozott 
együttműködést. Ezért az Európai Bizottság jelenlegi javaslata 2. cikke b) pontjának a 
tagállamok és a tagjelölt/potenciális tagjelölt országok közötti együttműködés kiterjedtebb 
meghatározását kell tartalmaznia.  A vélemény előadója ezért szeretné beépíteni a szövegbe 
az „ikertámogatás” meghatározását, amely egy olyan eszköz,. amelynek célja a 
kedvezményezett országok segítése egy korszerű és hatékony – a szerkezeti felépítés, az 
emberi erőforrások és az irányítási készségek tekintetében az EU tagállamaiéhoz hasonlatos –
igazgatás kifejlesztésében.  Ez a betoldás egyúttal erősíti az előcsatlakozási folyamat helyi és 
regionális dimenzióját is, ez pedig a regionális fejlesztési politika szempontjából fontos 
megközelítés.

Ugyancsak e megközelítés szellemében az EU részéről folytatni kell az erőfeszítéseket a 
nemzeti kisebbségek helyzetének javítása érdekében az előcsatlakozási támogatásban 
részesülő országokban. A kisebbségek hátrányos megkülönböztetése még mindig elterjedt 
jelenség, és bizonyos esetekben a velük szemben alkalmazott erőszak is előfordul. Ráadásul a 
kisebbségek védelmét szolgáló intézkedések finanszírozása ezekben az országokban továbbra 
sem elegendő. Ezért a kisebbségi közösségek védelmére szolgáló mechanizmusok 
megerősítésére, valamint jogaik jelentőségteljes gyakorlására irányuló erőfeszítéseket fenn 
kell tartani. Ezért a javasolt rendelet 8. preambulumbekezdésében egyértelműen hivatkozni 
kell a nemzeti kisebbségek védelmére. 

A vélemény előadójának határozott véleménye, hogy a civil társadalom és a „nem 
kormányzati szervezetek” néven közismert civil társadalmi szervezetek támogatására minden 
lehetőséget meg kell ragadni. Ezért érdemes megjegyezni, hogy nem egy kedvezményezett 
országban a civil társadalmat mint az igazgatási kapacitást építő eszközként kezelik. A 
demokrácia kiépítésébe ugyanakkor a kormánytól független civil társadalmat is be kell vonni. 
Az Európai Bizottság javaslata 3. cikkének (1) bekezdéséhez fűzött módosítás célja pontosan 
ezen célkitűzések megvalósítása.

A vélemény előadója szerint az IPA finanszírozásának hatálya és feltételei, valamint a 
részvételre és a választhatóságra vonatkozó szabályok további pontosításokat és 
egyértelműsítéseket igényelnek.

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Hangsúlyozni kell a demokrácia és az 
emberi jogok megerősítésének 
jelentőségét, és kezdeményezéseket kell 
tenni új, egészséges mechanizmusok és új 
alapítványok létrehozására azzal a céllal, 
hogy támogatni lehessen az egyenlőségre 
törekvő kormányzást, amelyben a nemzet 
valamennyi polgára közösen határozza 
meg államának politikáját, jogszabályait 
és fellépéseit, azon az alapon, hogy 
minden polgár egyenlő lehetőséggel 
rendelkezik véleménye kifejtésére. 

Or. en

Indokolás

Az előadó úgy véli, hogy az EU külpolitikájában tapasztalható hiányosságok pótlása 
érdekében továbbra is szükség van a csatlakozásra való felkészülés szakaszában lévő 
országokban lezajló demokratikus folyamatokat támogató kiegészítő eszközökre. 

Módosítás 2

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 

(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 
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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.

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 nemzeti kisebbségek 
védelmének előmozdításában, valamint a
megkülönböztetésmentesség
megerősítésében. 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

Indokolás

A nemzeti kisebbségek és az emberi jogok védelme rendkívül fontos az EU-ban, mégis úgy 
látszik, hogy az európai politikák csak felszínesen foglalkoznak vele. Ami a bővítési 
folyamatot illeti, minden bizonnyal azok az országok léphetnek majd be elsőként az Európai 
Unióba, amelyek határain belül a legkevesebb probléma van a nemzeti kisebbségek 
tekintetében.  Fontos, hogy a nemzeti kisebbségekkel szembeni megkülönböztetésmentességet 
az EU politikai célkitűzéseként ismerjék el a potenciális és tényleges tagjelölt országokban.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A csatlakozási folyamat és az e 
rendelet alapján nyújtott pénzügyi 
támogatás és technikai segítségnyújtás 
közötti koherencia biztosítása és a 
csatlakozási terv célkitűzéseinek a 
végrehajtása érdekében a Bizottságnak az 
eszköz alkalmazására vonatkozó közös 
stratégiai keretet kell létrehoznia. Ennek a 

(11) A csatlakozási folyamat és az e 
rendelet alapján nyújtott pénzügyi 
támogatás és technikai segítségnyújtás 
közötti koherencia biztosítása és a 
csatlakozási terv célkitűzéseinek a 
végrehajtása érdekében a Bizottságnak az 
eszköz alkalmazására vonatkozó közös 
stratégiai keretet kell létrehoznia. Ennek a 
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keretnek többek között meg kell határoznia 
az e rendelet által támogatható főbb 
intézkedések jegyzékét és a támogatási 
összegek odaítélésének kritériumait. A 
közös stratégiai keretnek egy adott 
országra vagy országcsoportra vonatkozó 
stratégiai dokumentumok referenciakeretét 
kell alkotnia.

keretnek többek között meg kell határoznia 
az e rendelet által támogatható főbb 
intézkedések jegyzékét és a támogatási 
összegek odaítélésének részletesebb
kritériumait. A közös stratégiai keretnek 
egy adott országra vagy országcsoportra 
vonatkozó stratégiai dokumentumok 
referenciakeretét kell alkotnia.

Or. en

Indokolás

Elengedhetetlen, hogy az előcsatlakozási alapok odaítélése tekintetében világos és egyértelmű 
kritériumok álljanak rendelkezésre. Mivel a rendelet erre vonatkozó jelenlegi megszövegezése 
úgy tekinthető, mintha nélkülözné a részletességet és a világosságot, ezért elvileg le kell 
szögezni, hogy ennek elmélyítése szükséges.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(iii) a korrupció és a szervezett bűnözés 
elleni küzdelem;

(iii) a korrupció és a szervezett bűnözés 
elleni küzdelem, a figyelmet jobban 
összpontosítva a bűnüldözésre, a 
határellenőrzésekre és a határvédelemre, 
valamint a migráció felügyeletére;

Or. en

Indokolás

Fokozni kell a korrupció és a szervezett bűnözés felszámolására irányuló erőfeszítéseket. A 
bűnszervezetek azonban főként a nemzeti határokon átnyúló tevékenységeket folytatnak:  
kábítószer-kereskedelemmel, csempészettel, illegális bevándorlók bejuttatásával, hamisított 
termékek forgalmazásával foglalkoznak. Ahhoz, hogy az EU hatékonyabb lehessen e 
problémák megoldásában, elengedhetetlen az igazságszolgáltatás irányítása, a bűnüldözés és 
a határellenőrzések javítása, és nagyobb figyelmet kell fordítani a határokon átlépő személyek 
mozgására.
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Módosítás 5

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

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 és reformok támogatása, az 
együttműködés finomítása a tagállamok, 
illetve a tényleges vagy potenciális 
tagjelölt országok között, valamint ez 
utóbbiak között is, többek között az 
alábbiak révén:

Or. en

Indokolás

Az intézmények kiépítését támogató eszköznek különböző előnyös és hasznos következményei 
vannak. A legfontosabbak az alábbiak: korszerű és hatékony igazgatás kialakítása központi, 
helyi és regionális szinten, a tapasztalatok és az ismeretek közvetlen cseréje az EU 
jogszabályozását érintő kérdésekben, az EU legjobb igazgatási gyakorlatainak bevezetése, a 
képzés és a szakmai kapacitás megerősítése, változások a szervezési gyakorlatban és 
kultúrában, jobb kommunikáció és egyeztetés stb.

Módosítás 6

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(va) ikertámogatás, amely két közösség 
korábbi előzmények nélküli 
együttműködését teszi lehetővé egy 
korszerű és hatékony közigazgatás –
többek között egészséges szerkezeti 
megoldások, képzett személyi állomány és 
megfelelő képességek – kifejlesztése 
érdekében, olyan modellek alapján, 
amelyek biztosítják a tagállamokban 
meglévő standardok elérését.

Or. en
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Indokolás

Az intézmények kiépítését támogató eszköznek különböző előnyös és hasznos következményei 
vannak. A legfontosabbak az alábbiak: korszerű és hatékony igazgatás kialakítása központi, 
helyi és regionális szinten, a tapasztalatok és az ismeretek közvetlen cseréje az EU 
jogszabályozását érintő kérdésekben, az EU legjobb igazgatási gyakorlatainak bevezetése, a 
képzés és a szakmai kapacitás megerősítése, változások a szervezési gyakorlatban és 
kultúrában, jobb kommunikáció és egyeztetés stb.

Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) a civil társadalmi szervezetek és a 
nem kormányzati szervezetek kialakítása, 
valamint demokratikus, társadalomépítő 
tevékenységeik támogatása. 

Or. en

Indokolás

Egyes országokban a civil társadalmat mint az igazgatási kapacitást építő eszközként kezelik. 
Hangsúlyozni kell, hogy amire ugyancsak szükség van, az a civil társadalom bevonása a 
demokratikus értékek kiépítésébe, valamint a kormánytól független tevékenységeik 
támogatása.

Módosítás 8

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 

5. A támogatás előkészítése, végrehajtása 
és nyomon követése során a rendelet 
értelmében a Bizottság elvben a 
kedvezményezett országok partnereként jár 
el. A partnerségbe az alábbi szereplőket
vonják be:
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bevonnak.
(i) illetékes regionális, helyi, városi és más 
hatóságok;
(ii) gazdasági és társadalmi partnerek;
(iii) a civil társadalmat képviselő 
testületek, nem kormányzati szervezetek, 
valamint az egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség 
előmozdításáért felelős szervezetek; 
továbbá
(iv) nem állami szereplők.
A partnerek részt vesznek a programok 
monitoringbizottságaiban.
E partnerek bevonásának az európai 
magatartási kódex rendelkezéseivel 
összhangban kell történnie.

Or. en

Indokolás

A civil társadalom bevonása a demokrácia kiépítésének és megerősítésének egyik fontos 
tényezője. A korszerű és hatékony igazgatás kialakítása központi, helyi és regionális szinten, a 
tapasztalatok és az ismeretek közvetlen cseréje, a legjobb gyakorlatok bevezetése, a képzés és 
a szakmai kapacitás megerősítése, a szervezési gyakorlatok és kultúra változásai, a jobb 
kommunikáció és egyeztetés, valamint – utoljára, de nem utolsósorban – a strukturális 
politikák végrehajtása mind-mind a partnerség elvének határozott, világos és részletes 
elismerését teszik szükségessé.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az e rendelet szerinti támogatás nyújtása 
a Bizottság által az érintett
kedvezményezett országgal vagy 
országokkal partnerségben a vonatkozó 
uniós többéves pénzügyi keret időtartamára 
létrehozott, egy országra vagy több 
országra vonatkozó indikatív stratégiai 
dokumentumok (a továbbiakban: stratégiai 

1. Az e rendelet szerinti támogatás nyújtása 
a Bizottság által a kedvezményezett 
országgal vagy országokkal és az érintett 
tagállammal vagy tagállamokkal
partnerségben a vonatkozó uniós többéves 
pénzügyi keret időtartamára létrehozott, 
egy országra vagy több országra vonatkozó 
indikatív stratégiai dokumentumok (a 
továbbiakban: stratégiai dokumentumok) 
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dokumentumok) alapján történik. alapján, valamint az Európai Parlamenttel 
folytatott mélyreható konzultáció után
történik.

Or. en

Indokolás

A vélemény előadója elveti a „kaptafára méretező” megközelítést, mivel az igazgatási és 
abszorpciós képességek, valamint az ágazati szerkezetek a potenciális és tényleges tagjelölt 
országok régióiban rendkívül eltérőek egymástól. 

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A stratégiai dokumentumok 
tartalmazzák az uniós támogatási összegek 
indikatív felosztását a szakpolitikai 
területek között, adott esetben éves 
bontásban, az 5. cikkben említett IPA 
közös stratégiai keretben meghatározott 
kritériumokkal összhangban. A támogatási 
összegek indikatív felosztásának 
megfelelően figyelembe veszi az 
igényeket, az abszorpciós és igazgatási 
kapacitásokat. Lehetővé teszi a felmerülő 
igények kezelését és tartalmazza a 
kedvezményezett országok 
teljesítményének javítására vonatkozó 
ösztönzőket tekintettel a stratégiai 
dokumentumokban meghatározott 
célkitűzésekre.

3. A stratégiai dokumentumok 
tartalmazzák az uniós támogatási összegek 
indikatív felosztását a szakpolitikai 
területek között, adott esetben éves 
bontásban, az 5. cikkben említett IPA 
közös stratégiai keretben meghatározott 
kritériumokkal összhangban. A támogatási 
összegek indikatív felosztásának 
megfelelően figyelembe veszi az 
igényeket, valamint – ésszerű mértékben –
az abszorpciós és igazgatási kapacitásokat.
Lehetővé teszi a felmerülő igények 
kezelését és tartalmazza a 
kedvezményezett országok 
teljesítményének javítására vonatkozó 
ösztönzőket tekintettel a stratégiai 
dokumentumokban meghatározott 
célkitűzésekre.

Or. en

Indokolás

A vélemény előadója elveti a „kaptafára méretező”  megközelítést, mivel az igazgatási és 
abszorpciós képességek, valamint az ágazati szerkezetek a potenciális és tényleges tagjelölt 
országok régióiban rendkívül eltérőek egymástól. 
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Kellően indokolt körülmények esetén, 
valamint az uniós finanszírozás 
koherenciájának és hatékonyságának 
biztosítása és a regionális együttműködés 
támogatása érdekében a Bizottság dönthet 
úgy, hogy a 7. cikk szerinti programokra és 
intézkedésekre azok az országok, területek 
és régiók is jogosultak, amelyek egyébként 
az 1. cikk alapján nem lennének jogosultak 
finanszírozásra, amennyiben a 
végrehajtandó program vagy intézkedés 
globális, regionális vagy határokon átnyúló 
jellegű.

1. Kellően indokolt, a 11. cikkel 
összhangban elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusban meghatározott 
körülmények esetén, valamint az uniós 
finanszírozás koherenciájának és 
hatékonyságának biztosítása és a regionális 
együttműködés támogatása érdekében a 
Bizottság dönthet úgy, hogy a 7. cikk 
szerinti programokra és intézkedésekre 
azok az országok, területek és régiók is 
jogosultak, amelyek egyébként az 1. cikk 
alapján nem lennének jogosultak 
finanszírozásra, amennyiben a 
végrehajtandó program vagy intézkedés 
globális, regionális vagy határokon átnyúló 
jellegű.

Or. en

Indokolás

A vélemény előadója szerint a „kellően indokolt körülmények” kifejezés, amely a jelenlegi 
szövegben különféle típusú uniós alapok (ENPI, IPA, EED, a „harmadik világot” támogató 
fejlesztési alapok) bevonását teszi lehetővé, csaknem kifejezetten a végrehajtó hatóságok 
belátására bízza a megítélést, ezért át kell szövegezni, konkrétabbá téve a rendelkezést.

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A határokon átnyúló együttműködést 
az (1), (2) és (3) bekezdésekkel 
összhangban kell végrehajtani, megfelelő 
eszközök támogatása mellett. Ezeket az 
eszközöket a 2006. július 5-i, az 
1082/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel1 összhangban 
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konkrétan fel kell venni az európai 
területi együttműködési csoportosulásba. 
_________________
1 HL L 210., 2006.7.31., 19.o.

Or. en

Indokolás

Az európai területi együttműködési csoportosulás már bizonyította, hogy az Európai Unión 
belüli (határokon átnyúló, régióközi és országok közötti) területi együttműködésben 
nélkülözhetetlen. Ezért mindenképpen helyénvaló, hogy az 1082/2006/EK rendelet 
módosításával e csoportosulás hatókörét kiterjesztve most napirendre kerüljön a nem uniós 
tagállamban állandó lakhellyel vagy székhellyel rendelkező felek részvételének lehetősége is, 
az európai területi együttműködési csoportosulást az európai bővítési politikára, annak 
„külső kohéziós” vetületére alkalmazva.

Módosítás 13

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

Or. en

Indokolás

Mivel a határokon átnyúló együttműködés az EU kulcsfontosságú politikai prioritása, és 
rendeltetése a gazdasági és társadalmi fejlődés előmozdítása a közös határok mindkét oldalán 
fekvő régiókban, valamint a kihívások kezelése olyan területeken, mint a környezetvédelem, a 
közegészségügy vagy a szervezett bűnözés megelőzése és az ellene folytatott küzdelem, 
megbízható és biztonságos határok garantálása és az emberek közötti helyi, határokon 
átnyúló tevékenységek ösztönzése, ezért alapvető, hogy erre az eszközre lényegesen több pénzt 
különítsenek el.
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