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elıterjesztette: Fejlesztési Bizottság 

 

Jelentés 
Gay Mitchell A7-0078/2009 
A fejlesztési együttmőködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK 

rendelet  

 

Rendeleti javaslat (COM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
Cím 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a fejlesztési együttmőködés finanszírozási 

eszközének létrehozásáról szóló 

1905/2006/EK rendelet, valamint a 

demokrácia és az emberi jogok világszintő 

elımozdítása finanszírozási eszközének (a 

demokrácia és az emberi jogok európai 

eszköze) létrehozásáról szóló 

1889/2006/EK rendelet módosításáról  

a fejlesztési együttmőködés finanszírozási 

eszközének létrehozásáról szóló 

1905/2006/EK rendelet módosításáról 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 bevezetı hivatkozás 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 

szerzıdésre és különösen annak 179. cikke 

(1) bekezdésére, valamint 181. cikke elsı 

albekezdésére, 

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 

szerzıdésre és különösen annak 179. cikke 

(1) bekezdésére, 
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Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
2 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az említett rendeletek végrehajtása 

során következetlenségek mutatkoztak az 

adókkal, vámokkal, illetékekkel és a 

közösségi finanszírozás egyéb adóterheivel 

kapcsolatos költségek támogathatóságának 

tilalmára vonatkozó elv alóli kivétel 

tekintetében. Ezt figyelembe véve javaslat 

született az 1905/2006/EK és az 

1889/2006/EK rendelet vonatkozó 

rendelkezéseinek módosítására, hogy 

összehangolják azokat a többi eszközzel. 

(2) Az 1905/2006/EK rendelet 

végrehajtása során következetlenségek 

mutatkoztak az adókkal, vámokkal, 

illetékekkel és a közösségi finanszírozás 

egyéb adóterheivel kapcsolatos költségek 

támogathatóságának tilalmára vonatkozó 

elv alóli kivétel tekintetében. Ezt 

figyelembe véve javaslat született az 

említett rendelet vonatkozó 

rendelkezéseinek módosítására, hogy 

összehangolják azokat a többi eszközzel. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
-1 a cikk (új) 
1905/2006/EK rendelet 

27 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -1a. cikk 

 Az 1905/2006/EK rendelet (27) 

preambulumbekezdése helyébe a 

következı szöveg lép: 

 „(27) Az e rendelet végrehajtásához 

szükséges intézkedéseket a Bizottságra 

ruházott végrehajtási hatáskörök 

gyakorlására vonatkozó eljárások 

megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 

1999/468/EK tanácsi határozattal
4
 

összhangban kell elfogadni. A Bizottságot 

fel kell hatalmazni arra, hogy stratégiai 

dokumentumokat és többéves indikatív 

programokat fogadjon el. Mivel a fenti 

intézkedések általános hatályúak, és e 

rendelet nem alapvetı fontosságú 

elemeinek új, nem alapvetı fontosságú 

elemekkel való kiegészítésével történı 
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módosítására irányulnak, azokat az 

1999/468/EK határozat 5a. cikkében 

elıírt, ellenırzéssel történı szabályozási 

bizottsági eljárással összhangban kell 

elfogadni. 

 __________________________ 

4
 HL L 184., 1999.7.17., 23. o. ” 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
-1 b cikk (új) 
1905/2006/EK rendelet 

17 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -1b. cikk 

 Az 1905/2006/EK rendelet 17. cikkének 

(2) bekezdése helyébe a következı szöveg 

lép: 

 „(2) A IV. mellékletben említett összegen 
belül a Bizottság megállapítja a cukorról 
szóló jegyzıkönyvet aláíró egyes 
országok számára az (1) bekezdésben 
említett intézkedések finanszírozására 
juttatható legmagasabb összeget, az 
egyes országok azon szükségletei 
alapján, amelyek különösen a 
cukorágazat reformjának az érintett 
ország cukorágazatában okozott 
hatásához és a cukorágazat gazdasági 
jelentıségéhez kapcsolódnak. Az 
elosztási kritériumok felmérése a 2004-et 
megelızı piaci bevételek adatain alapul.  

A teljes összegnek a kedvezményezettek 
közötti elosztására vonatkozó további 
utasításokat [...] a Bizottság állapítja 
meg.  

Az e rendelet nem alapvetı fontosságú 

elemeinek kiegészítéssel történı 

módosítására vonatkozó intézkedéseket a 

35. cikk (3a) bekezdésében említett, 

ellenırzéssel történı szabályozási 

eljárással összhangban kell elfogadni.” 
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Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
-1 c cikk (új) 
1905/2006/EK rendelet 

21 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -1c. cikk 

 Az 1905/2006/EK rendelet 21. cikke 

helyébe a következı szöveg lép: 

 „A 19. és 20. cikkben említett stratégiai 
dokumentumokat és többéves indikatív 
programokat, valamint azoknak a 19. 
cikk (2) bekezdésében és a 20. cikk (1) 
bekezdésében említett felülvizsgálatait, 
továbbá a 17. cikkben említett kísérı 
intézkedéseket a Bizottság fogadja el 
[...].  

Az e rendelet nem alapvetı fontosságú 

elemeinek kiegészítéssel történı 

módosítására vonatkozó intézkedéseket a 

35. cikk (3a) bekezdésében említett, 

ellenırzéssel történı szabályozási 

eljárással összhangban kell elfogadni.” 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 a cikk (új) 
1905/2006/EK rendelet 

33 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1a. cikk 

  Az 1905/2006/EK rendelet 33. cikkének 

(1) bekezdése helyébe a következı szöveg 

lép: 

 „(1) A Bizottság rendszeresen ellenırzi 
és felülvizsgálja programjait, valamint – 
adott esetben független külsı értékelések 
útján – értékelést készít a földrajzi és 
tematikus politikák és programok és az 
ágazati politikák végrehajtásának 
eredményeirıl, valamint a programozás 
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hatékonyságáról, annak érdekében, hogy 
bizonyosságot szerezzen arról, sikerült-e 
a célkitőzéseket elérni, és hogy lehetıség 
adódjék ajánlások megfogalmazására a 
jövıbeni mőveletek javítása céljából. Az 
Európai Parlament, a nemzeti 

parlamentek vagy a Tanács független 
külsı értékelésekre vonatkozó 
javaslatait megfelelıen figyelembe 
veszik. Különös figyelmet kell fordítani a 
szociális ágazatokra és a millenniumi 
fejlesztési célok megvalósítása érdekében 
tett elırelépésre.” 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 b cikk (új) 
1905/2006/EK rendelet 

34 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1b. cikk 

  Az 1905/2006/EK rendelet 34. cikkének 

(1) bekezdése helyébe a következı szöveg 

lép: 

 (1) A Bizottság megvizsgálja az e rendelet 

alapján hozott intézkedések 

végrehajtásában elért elırehaladást, és a 

támogatás végrehajtásáról és 

eredményeirıl, valamint – lehetıség 

szerint – fıbb következményeirıl és 

hatásairól éves jelentést nyújt be az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. 

Ezt a jelentést a nemzeti parlamenteknek, 

az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak és a Régiók Bizottságának is 

meg kell küldeni. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 c cikk (új) 
1905/2006/EK rendelet 

35 cikk 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1c. cikk 

 Az 1905/2006/EK rendelet 35. cikke 

helyébe a következı szöveg lép: 

  „(1) A Bizottságot egy bizottság segíti. 

 (2) Az e bekezdésre történı hivatkozáskor 

az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét 

kell alkalmazni, figyelemmel 8. cikkének 

rendelkezéseire. Az említett határozat 4. 

cikkének (3) bekezdésében meghatározott 

idıtartam 30 nap. 

 (3) Az e bekezdésre történı hivatkozáskor 

az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét 

kell alkalmazni, figyelemmel 8. cikkének 

rendelkezéseire. 

 (3a) Az e bekezdésre történı 

hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 

5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. 

cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének 

rendelkezéseire is figyelemmel. 

 (4) A bizottság elfogadja eljárási 

szabályzatát. 

 (5) Az EBB egy megfigyelıje részt vesz a 

bizottságnak a Bankot érintı kérdésekkel 

kapcsolatos eljárásában.” 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
2 cikk 
1889/2006/EK rendelet 

13 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az 1889/2006/EK rendelet 13. cikkének 

(6) bekezdése helyébe a következı szöveg 

lép: 

törölve 

„(6) A közösségi támogatás elvben nem 

használható fel a kedvezményezett 

országban adók, vámok vagy más 

költségek fizetésére.” 
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