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RÖVID INDOKOLÁS

Az európai szomszédságpolitikát (ENP) 2004-ben indították útjára, és az EU keleti és déli 
határain 16 partnerországra terjed ki: Algéria, Azerbajdzsán, Belarusz, Egyiptom, Grúzia, 
Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, megszállt palesztin területek, Moldovai 
Köztársaság, Örményország, Szíria, Tunézia és Ukrajna. Az ENP keretében az EU 
privilegizált kapcsolatot kínál a szomszédoknak, amely az olyan értékek és alapelvek melletti 
kölcsönös elkötelezettségre épül, mint a demokrácia és az emberi jogok, a jogállamiság, a jó 
kormányzás, a piacgazdaság elvei és a fenntartható fejlődés, ide értve az éghajlatváltozással 
kapcsolatos fellépést is. A szakpolitika politikai társulást és mélyebb gazdasági integrációt, 
nagyobb mobilitást és több emberek közötti kapcsolatfelvételt is kínál. A következő, 2014–
2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret alapján az ENP-t külön pénzügyi 
eszköz, az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) finanszírozza, amelyből a fenti 
16 ország és Oroszország részesülhet. A Bizottság javaslata több olyan változtatást is rögzít,
amely szükségesnek bizonyult az európai szomszédságpolitika eddigi végrehajtása során. Az 
előadó osztja ezt az elvi megközelítést.

Mindazonáltal megállapítható, hogy a rendelet bizonyos kérdésekben pontosításra szorul, 
különösen ami a regionális fejlesztési politika szempontjait illeti. Ez elsősorban a tervezett 
határon átnyúló együttműködésekre (CBC) vonatkozik, különösen pedig az e tekintetben 
javasolt finanszírozás hatókörére, oly mértékben, hogy talán érdemes lenne megfontolni egy 
CBC-re vonatkozó külön rendelet megalkotását. Az előadó ezért azt javasolja, hogy ezen 
programok ENI-ből nyújtott finanszírozásának arányát közelítsék (a 7%-os szinthez) az 
Európai Parlament által a területi együttműködésre vonatkozó célkitűzés egészével 
kapcsolatban következetesen alkalmazott megközelítés alapján. Hasonlóképpen javasolja az 
európai területi együttműködési csoportosulás kifejezett igénybevételét, annak a szerepnek 
megfelelően, amelyet az itt tárgyalt eszköznek be kellene töltenie megújítása után a jövőbeni 
kohéziós politika uniós határokon kívüli és belüli megvalósítása érdekében.

Az európai szomszédságpolitikának – csakúgy, mint a kohéziós politikának – a partnerség és 
a többszintű kormányzás szilárd alapjain kell nyugodnia a lehető legtöbb partner mozgósítása 
érdekében, ahol partnerek alatt különösen a szomszédos országok helyi és regionális 
hatóságait értjük. Hasonlóképpen, a nem kormányzati (civil társadalmi) szervezeteket is ide 
kell számítani. Minden eképpen meghatározott partnert be kell vonni az ENI közös operatív 
programjainak tervezésébe, megvalósításába és ellenőrzésébe. E célból ezekbe a programokba 
más európai uniós politikák gyakorlatának megfelelően kötelező felülvizsgálatot kell 
beépíteni, amelyet a többéves uniós pénzügyi keret alkalmazási időszakának felénél kell 
végrehajtani. Az előadó ezért átfogó megoldást javasol erre a problémára.

Általában véve a fent említett erőfeszítések annak a demokráciáért és az emberi jogokért 
folytatott küzdelemnek a részét képezik, amelyre az Európai Unió politikáinak irányulniuk 
kell. Ezért egy további preambulumbekezdés hozzáadását javaslom, amely rámutatna az e 
tekintetben megfogalmazott új megoldási lehetőségekre. Mivel az európai 
szomszédságpolitika demokratikus és civil társadalmi intézmények felépítésének 
támogatására irányul az Európai Uniót környező területeken, az ENI-finanszírozás 
elosztásának változatosnak és kiegyensúlyozottnak kell lennie, tükrözve a kérdéses politika 
által összefogott államok és régiók sokszínűségét. Továbbá – szem előtt tartva, hogy az ilyen 
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feltételeket csak részben lehet előzetesen meghatározni – az előadó úgy véli, hogy a velük 
kapcsolatos problémáknak legalább egy részét definiálni lehet a kérdéses rendelet 
végrehajtására irányuló, felhatalmazáson alapuló jogi aktus által, feltéve, hogy ezt maga a 
rendelet egyértelműen megköveteli. Mindazonáltal amennyiben kivitelezhetőnek bizonyulna 
ezek rendeletben történő, megfelelő pontossággal való meghatározása, egy ilyen fejlemény 
örvendetes lenne.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az Interreg programok analógiájára 
meg kell fontolni egy külön rendelet 
elfogadását a külső határokon átnyúló 
együttműködésre vonatkozóan, amit úgy 
kell tekinteni, mint egy lépést a határokon 
átnyúló programok és projektek 
megvalósításának javítására irányuló 
átfogó, rendszerszerű megoldás felé.

Or. en

Indokolás

2006 óta az Unió külső határain megvalósuló operatív programokat módosítani kell az 
Interreg programokkal összhangban. A határok különböző oldalain megjelenő struktúra- és 
kompetenciabeli különbségek, a jogi egyenlőtlenségek és a különböző jogi utak miatt külön 
rendeletet alkalmaznak az Interregre ettől az évtől kezdve. Bebizonyosodott, hogy ez az 
egyetlen módja annak, hogy szembenézzünk a közös programok és projektek létrehozásával és 
megvalósításával járó nehézségekkel. Ugyanezt a megközelítést kell alkalmazni a külső 
határainkon, hogy ténylegesen megvalósítsuk a közös programokat és projekteket, és hogy a 
határok mindkét oldalán egyenlőképpen profitáljanak ezekből.
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Hangsúlyozni kell a demokrácia és az 
emberi jogok fontosságát, és 
kezdeményezéseket kell indítani erre 
vonatkozóan szilárd új mechanizmusok –
mint az Európai Demokrácia Alapítvány –
létrehozására.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) A gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióért való küzdelem az Unió fontos 
jellemzője, amit a lehetőségekhez mérten 
ki kell terjeszteni a szomszédságára is a 
többszintű – különösen regionális és helyi 
hatóságokat bevonó – kormányzás 
kölcsönösen előnyös folyamatának 
részeként. Ezen együttműködés területi 
dimenziója – miközben transznacionális 
és transzregionális elemeket is tartalmaz –
az Unió szomszédságában 
legnyilvánvalóbban a határokon átnyúló 
együttműködésben jelenik meg.

Or. en
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Módosítás 4

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,
az Unió és a partnerországok közötti, 
valamint a partnerországok egymás 
közötti együttműködésének elmélyítése, a
vidékfejlesztés, az éghajlatváltozással 
kapcsolatos fellépések és a katasztrófákkal 
szembeni ellenálló-képesség előmozdítása;

Or. en

Indokolás

Ennek az intézményépítésre irányuló eszköznek több előnye és haszna is van. A 
legfontosabbak az alábbiak: központi, helyi és regionális szintű modern és hatékony igazgatás 
kialakítása, az uniós jogalkotással kapcsolatos tudás és tapasztalat közvetlen cseréje, az uniós 
igazgatásra, képzésre és a szakmai kapacitás javítására, a szervezeti gyakorlatok és kultúra 
megváltoztatására, a jobb kommunikációra és koordinációra vonatkozó legjobb gyakorlatok 
meghonosítása stb.

Módosítás 5

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a civil társadalmi és a nem 
kormányzati szervezetek fejlesztése, és 
demokratikus társadalom kiépítésére 
vonatkozó tevékenységük támogatása.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e rendelet szerinti uniós támogatást 
rendszerint a kedvezményezettekkel 
partnerségben alakítják ki. A partnerség
keretében indokolt esetben nemzeti, 
regionális és helyi hatóságokat, egyéb 
érdekelteket, a civil társadalmat, a szociális
partnereket és nem állami szereplőket is 
bevonnak az uniós támogatás előkészítésébe, 
végrehajtásába és nyomon követésébe.

(2) Az e rendelet szerinti uniós támogatást 
rendszerint a kedvezményezettekkel 
partnerségben alakítják ki. A partnerség a 
következő partnereket foglalja magában:

i. illetékes regionális, helyi, városi és más 
hatóságok;
ii. gazdasági és társadalmi partnerek;
iii. a civil társadalmat képviselő testületek, 
nem kormányzati szervezetek, és az 
egyenlőség és megkülönböztetésmentesség 
előmozdításáért felelős szervezetek; 
valamint
iv. nem állami szereplők.
A partnerek részt vesznek a programok 
ellenőrző-bizottságaiban.
E partnerek bevonásának az európai 
magatartási kódex rendelkezéseivel 
összhangban kell történnie. 

Or. en

Indokolás

A civil társadalom bevonása fontos eleme a demokrácia építésének és erősítésének. A 
központi, helyi és regionális szintű modern és hatékony igazgatás kialakítása, a tudás és 
tapasztalat közvetlen cseréje, a legjobb gyakorlatok meghonosítása, a, képzés és a szakmai 
kapacitás javítása, a szervezeti gyakorlatok és kultúra megváltoztatása, a jobb kommunikáció 
és koordináció, csakúgy mint – végül, de nem utolsó sorban – a strukturális politikák 
megvalósítása mind a partnerség elvének határozott, világos és részletekbe menő elismerését 
követeli meg.
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Módosítás 7

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 programokra 
vonatkozó 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.

Or. en

Indokolás

Az Európai Unió szomszédságában található országok és régiók természetszerű 
változatossága olyan megközelítést tesz szükségessé, amely kiegyensúlyozott módon, 
általánosságban veszi figyelembe a közöttük lévő különbségeket.

Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A közös operatív programokat felül 
kell vizsgálni a többéves pénzügyi keret 
által átfogott időszak felénél az olyan, a 
megvalósítás során kiderülő tényezők 
számbavétele érdekében, mint:
– az együttműködési prioritások 
megváltozása és társadalmi-gazdasági 
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fejlemények,
– az érintett intézkedések végrehajtásának 
eredményei, valamint a nyomon követési 
és megvalósítási folyamat során felmerülő 
kérdések,
– a rendelkezésre álló források 
kiigazításának és a források 
átcsoportosításának szükségessége.

Or. en

Indokolás

A közös operatív programok felülvizsgálatának a bizottsági javaslatban lefektetett lehetőségei 
nem tűnnek kielégítőnek, mivel nagymértékben függenek a magas szintű szereplők akaratától, 
miközben figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy a helyi, regionális és más nem állami 
szereplők jobban tisztában lehetnek a végrehajtás során felmerülő kihívásokkal. Ezért 
alkalmat kell teremteni a folyamatban lévő programok alapos elemzésére, ahogyan az más 
uniós szakpolitikai területeken már működik.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A határokon átnyúló együttműködést 
az 1. és 2. fejezetekkel összhangban kell 
végrehajtani, a megfelelő eszközök 
segítségével. Ezeknek az eszközöknek 
kifejezetten magukban kell foglalniuk az 
európai területi együttműködési 
csoportosulást, összhangban a 2006. 
július 6-i 1082/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel1.
_________________
1 HL L 210., 2006.7.31., 19. o.

Or. en

Indokolás

Az európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC) már bizonyította, hogy az Európai 
Unión belüli (határokon átnyúló, transzregionális és transznacionális) területi 
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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 EGTC-t az európai szomszédságpolitikára, annak „külső kohéziós” 
vetületére alkalmazva.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 12. és 13. cikkben említett 
felhatalmazás e rendelet érvényességi 
idejére szól.

(19) A 12., 13. és 16. cikkben említett 
felhatalmazás e rendelet érvényességi 
idejére szól.

Or. en

Indokolás

A kérdéses módosítás a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal kapcsolatban javasolt új 
hivatkozásokat rögzíti.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Megfelelően indokolt körülmények 
esetén és az uniós finanszírozás 
koherenciájának és hatékonyságának 
biztosítása céljából, vagy a regionális és 
transzregionális együttműködés ösztönzése 
céljából a Bizottság határozhat úgy, hogy 
kiterjeszti a fellépések támogathatóságát 
olyan országokra, területekre és régiókra, 
amelyek különben nem lennének 
támogathatók. A közös végrehajtási 
rendelet 8. cikkének (1) bekezdésétől 
eltérően az érintett országok, területek és 
régiók természetes és jogi személyei részt 
vehetnek az ilyen fellépéseket végrehajtó 
eljárásokban.

(1) A 14. cikkel összhangban elfogadott 
egyik felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
meghatározása szerinti megfelelően 
indokolt körülmények esetén és az uniós 
finanszírozás koherenciájának és 
hatékonyságának biztosítása céljából, vagy 
a regionális és transzregionális 
együttműködés ösztönzése céljából a 
Bizottság határozhat úgy, hogy kiterjeszti a 
fellépések támogathatóságát olyan 
országokra, területekre és régiókra, 
amelyek különben nem lennének 
támogathatók. A közös végrehajtási 
rendelet 8. cikkének (1) bekezdésétől 
eltérően az érintett országok, területek és 
régiók természetes és jogi személyei részt 
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vehetnek az ilyen fellépéseket végrehajtó 
eljárásokban.

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 teljesen a végrehajtó hatóságok 
belátására bízza a megítélést, ezért át kell szövegezni, konkrétabbá téve a rendelkezést.

Módosítás 12

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.
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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, a 
megbízható és biztonságos határok garantálása és az emberek közötti helyi, határokon 
átnyúló tevékenységek ösztönzése, ezért alapvető, hogy erre az eszközre lényegesen nagyobb 
keretösszeget különítsenek el.


