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RÖVID INDOKOLÁS

Bevezetés

A hatodik jogalkotási ciklus vége felé a Külügyi Bizottság felszólította az Európai 
Bizottságot, hogy hozzon létre kiegészítő eszközt a fejlődő országokkal közösen folytatott 
olyan tevékenységek finanszírozására, amelyek nem tartoznak a fejlesztési együttműködési 
eszköz hatálya alá. Mivel a fejlesztési együttműködési eszköz alkalmazása a hivatalos 
fejlesztési támogatásként emlegetett tevékenységekre korlátozódik, egyes fejlődő országokkal 
közösen folytatott, közös érdekeken alapuló tevékenységek, többek között például kulturális 
és tudományos csereprogramok, technológiacserék, politikai párbeszédek, vagy 
médiatámogatási programok tekintetében jogi vákuum alakult ki.

A külkapcsolatokban alkalmazott eszközök elszaporodásának megakadályozására a Külügyi 
Bizottság azt javasolta, hogy az iparosodott országokkal folytatott együttműködés eszközét 
(1934/2006/EK tanácsi rendelet) alakítsák harmadik országokkal közösen folytatott, a 
hivatalos fejlesztési támogatások közé nem tartozó tevékenységek eszközévé.

Jogalap

A Bizottság egy rendelet (az „ICI+ rendelet”) módosítását javasolta (COM(2009)197 
végleges), amely javaslat illetékes bizottságává az előzmények miatt a Nemzetközi 
Kereskedelmi Bizottságot jelölték ki, ugyanis ez a bizottság volt az illetékes az eredeti ICI 
aktus esetében is. A Külügyi Bizottság a Parlament eljárási szabályzatának 50. cikke szerint 
társbizottsági státuszt kért magának azon az alapon, hogy az új eszköz nem csupán az eredeti 
eszköz egyik hiányosságát fogja orvosolni, hanem – és ez még fontosabb – az EU és az ázsiai, 
latin-amerikai és közel-keleti országok közötti kapcsolatok külpolitikai eszközévé válik majd.

Új javaslatában a Bizottság az eredeti 17 magas jövedelmű országról az ICI hatályát 46 
további, a DCI rendelet hatálya alá tartozó országra terjeszti ki, és az együttműködésre 
elkülönített referenciaösszeg megduplázását javasolja a 2010–2013 közötti időszakban 172 
millió euróról 348 millió euróra. 

2009. december 1-jén a Lisszaboni Szerződés hatályba lépett, és az új eszköz jogalapját 
módosítani kellett. Az új Szerződés rendelkezései értelmében a korábbi 181a. cikk (most 212. 
cikk) ettől fogva kizárólag az iparosodott országokkal folytatott tevékenységre vonatkozik. 
Mivel az ICI módosításával a partnerországok több mint kétharmada fejlődő ország lesz, két 
további jogalap került bevezetésre: a fejlesztési együttműködés (208/9.cikk) és a 
kereskedelempolitika (206/7. cikk). Ami azt illeti, e három jogalap egyike sem felel meg 
teljes mértékben az új eszköz által lefedni szándékozott tevékenységtípusoknak, mivel a 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépése nem csak a 212. cikk módosításával járt, hanem a 209/9. 
cikk is meghaladottá vált. A szegénység enyhítése mostantól a fejlesztési együttműködés 
elsődleges céljává vált. Míg a szegénység enyhítése a hivatalos fejlesztési támogatás 
keretében egyértelműen a „nagy” DCI fő célja, a „kicsi”, átalakított ICI az Európa és a 
partnerországok között folytatott közös érdekű, a hivatalos fejlesztési támogatások hatálya alá 
nem tartozó tevékenységek finanszírozására szolgál. A 208/9. cikk szelleme ezért csak akkor 
érvényesül, ha a DCI eszközt és az (átalakított) ICI-t egy egység két részének tekintjük.
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Jobb megoldás híján a három intézmény jogi szolgálata megállapodott, hogy hármas jogalapot 
fogadnak el, az előadó pedig a tanácsi javaslat követését indítványozza.

Komitológia

A demokrácia és az emberi jogok európai eszköze (EIDHR), a fejlesztési együttműködési 
eszköz (DCI) és a stabilitási eszköz (IfS) kialakítása keretében az AFET és a DEVE 
bizottságok már kifejtették abbéli véleményüket, hogy a stratégiai dokumentumok és/vagy 
többéves indikatív programok a 290. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusnak 
tekintendők. Az INTA bizottság várhatóan ugyanezt az álláspontos képviseli majd az 
átalakított ICI-vel kapcsolatban. Ezt az álláspontot a Parlament jogi szolgálata osztja, a másik 
két intézmény jogi szolgálata ugyanakkor – nem meglepő módon – elutasítja azt. Ennek 
értelmében ugyanis a Parlamentnek joga lenne elutasítani a többéves együttműködésiprogam-
tervezeteket (vagy azok felülvizsgálatát), amennyiben azt szükségesnek tartja. Az átalakított 
ICI-vel kapcsolatban egyesítenünk kell erőinket a többi eszközzel, és követelnünk kell a 
„felhatalmazáson alapuló jogi aktus” státuszt a többéves programok számára (különösen arra 
való tekintettel, hogy maga az ICI-rendelet erősen általános jellegű). Közös háromoldalú 
megbeszélésekre kerül majd sor annak érdekében, hogy megállapodás szülessen a 
Bizottsággal és a Tanáccsal ebben a sajátos horizontális kérdésben, amelyek megerősítik majd 
álláspontunkat és tárgyalási pozícióinkat.

Pénzügyi keretösszeg

Az eredeti ICI-eszköz számára elkülönített 172 millió eurós összegen felül a Bizottság a 
keretösszeg 176 millió euróval történő növelését javasolja az új országok számára (II. 
melléklet). Sajnálatos módon e keretösszegek egyáltalán nem felelnek meg a jövőbeli rendelet 
hatálya alá tartozó országok arányainak tekintettel arra, hogy a II. mellékletben szereplő 
fejlődő országok az összes ország kétharmadát képviselik, a magas jövedelmű országok 
aránya ennek megfelelően egyharmadra csökkent Bízunk abban, hogy ezt a problémát a 
rendelet felülvizsgálatakor kezelni fogják.

A Bizottság 108,5 millió euró átcsoportosítását javasolja a DCI II. mellékletben szereplő 
országoknak szánt 176 milliós keretéből. Az előadó osztja az INTA és a DEVE bizottság 
előadójának véleményét, amely szerint nem szabad forrásokat átcsoportosítani a DCI-ből. 

Módosítások

a) Cím

A felülvizsgált ICI-eszköz megváltozott politikai hatályának fényében a címet módosítani 
kell. Az előadó a 4. módosításban azt javasolja, hogy az új eszközt nevezzék a közel-keleti, 
ázsiai és amerikai országokkal, valamint a Dél-Afrikával (MAAS) folytatott együttműködés 
finanszírozási eszközének. A rövidített név így „MAAS” lenne.

b) A hatály kiterjesztése
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Az eszköz jellege megváltozik, és egy alapvetően bizonyos magas jövedelmű országokkal 
fenntartott gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok javítását támogató eszközből olyan 
külpolitikai eszközzé válik, amely esetében az együttműködő országok többsége fejlődő 
ország lesz. Az érintett országok harmada magas jövedelmű, iparosodott ország (a rendeletre 
irányuló javaslat I. melléklete1), kétharmada pedig fejlődő ország lesz (a rendeletre irányuló 
javaslat II. melléklete2). A tevékenységek körének ezért a gazdasági együttműködés mellett 
kulturális és tudományos együttműködést is magába kell foglalnia. Mostantól a fejlődő 
országok (II. melléklet) teszik ki a partnerországok többségét, míg az iparosodott és magas 
jövedelmű országok az összes partnernek kevesebb, mint egyharmadát képviselik. Ezeket az 
új prioritásokat egyértelműen meg kell említeni a szövegben, és az 5., 6., 7., 9., 10., 11. és 12. 
módosítás a rendelet hatályának kiterjesztését javasolja.

c) Nincs átfedés a fejlesztési együttműködési eszközzel

Szintén fontos egyértelmű különbséget tenni a hivatalos fejlesztési támogatás (ODA) 
finanszírozására szolgáló DCI, valamint a jelenleg felülvizsgált, az ODA keretei közé 
egyértelműen nem illeszthető közös érdekű együttműködés finanszírozására szolgáló 
„iparosodott országok MAAS” (Közel-kelet, Ázsia, Amerika és Dél-Afrika) eszköz között. 
Az 5. módosítás célja annak biztosítása, hogy ne legyen köztük átfedés.

d) „Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok”

A 3., 13., 15., 16., 17. és 18. módosítás a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kérdésével 
foglalkozik, és hasonló formában kerül beillesztésre, mint a felülvizsgálatra kijelölt többi 
pénzügyi eszköz. A 13., 15. és 16. módosításban azt kérjük, hogy az éves cselekvési terveket 
tájékoztatás céljából egyidejűleg küldjék meg a Tanácsnak és a Parlamentnek is.

e) A katonai és védelmi jellegű tevékenységek tilalma 

A 14. módosítás a DCI normáihoz igazítja a MAAS eszközt a védelmi terület kifejezett 
kizárásával az együttműködés lehetséges területei közül.

1 Ausztrália, Bahrain, Brunei, Kanada, Tajvan (noha Tajvannal nem tartunk fenn diplomáciai és politikai 
kapcsolatokat, a gazdaság, a kereskedelem, a tudomány, a technológia és a szabványosítás terén, valamint egy 
sor egyéb területen mégis intenzív kapcsolatokat ápolunk), Hong-Kong, Japán, Koreai Köztársaság, Kuvait, 
Makaó, Új-Zéland, Omán, Katar, Szaúd-Arábia, Szingapúr, Egyesült Arab Emirátusok, Amerikai Egyesült 
Államok
2 Argentína, Bolívia, Brazília, Chile, Kolumbia, Costa Rica, Kuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Mexikó, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, Afganisztán, Banglades, Bhután, 
Kambodzsa, Kína, India, Indonézia, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, Laosz, Malajzia, Maldív-szigetek, 
Mongólia, Myanmar/Burma, Nepál, Pakisztán, Fülöp-szigetek, Sri Lanka, Thaiföld, Vietnám, Kazahsztán, 
Kirgiz Köztársaság, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Irán, Irak, Jemen, Dél-Afrika
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MÓDOSÍTÁSOK

A Külügyi Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 a pont (új)
1934/2006/EK rendelet
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) az első bevezető hivatkozás helyébe a 
következő szöveg lép:
„Tekintettel az Európai Unió 
működéséről szóló szerződésre, és 
különösen annak 212. cikkére, 207. cikke 
(2) bekezdésére, valamint 209. cikke (1) 
bekezdésére,”

Indokolás

A jogalap Lisszaboni Szerződésnek megfelelő módosítása és naprakésszé tétele.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az iparosodott és egyéb, magas 
jövedelmű országokkal és területekkel 
folytatott együttműködés finanszírozási 
eszközének létrehozásáról szóló, 2006. 
december 21-i 1934/2006/EK rendelet (a 
továbbiakban: ICI-rendelet) célkitűzései és 
rendelkezései megfelelőek az 
1905/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó 
országokkal folytatott, ilyen jellegű 
megerősített együttműködéshez. E célból 
az 1934/2006/EK rendelet földrajzi 

(5) Az iparosodott és egyéb, magas 
jövedelmű országokkal és területekkel 
folytatott együttműködés finanszírozási 
eszközének létrehozásáról szóló, az 
alábbiakban módosított 2006. december 
21-i 1934/2006/EK rendelet (a 
továbbiakban: ICI-rendelet) célkitűzései és 
rendelkezései megfelelőek az 
1905/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó 
országokkal folytatott, ilyen jellegű 
megerősített együttműködéshez. E célból 
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hatályát ki kell terjeszteni és pénzügyi 
keretösszeget kell biztosítani az e fejlődő 
országokkal folytatott együttműködésre.

az 1934/2006/EK rendelet földrajzi 
hatályát ki kell terjeszteni és pénzügyi 
keretösszeget kell biztosítani az e fejlődő 
országokkal folytatott együttműködésre.

Indokolás

A 2006. évi rendelet célkitűzései és hatálya jelentős mértékben megváltoztak. Többé már nem 
ugyanarról a jogi eszközről van szó. A fenti kijelentés nem állná meg a helyét, ha nem 
hivatkoznánk egyértelműen a rendelkezések módosításának tényére.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A Bizottságot fel kell jogosítani, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkével összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a többéves együttműködési 
programok tekintetében, mivel ezek a 
programok kiegészítik az 1934/2006/EK 
rendeletet és alkalmazási körük általános.

Indokolás

Szabványos szöveg a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozólag.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
1934/2006/EK rendelet
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tanács 1934/2006/EK rendelete (2006. 
december 21.) az iparosodott és egyéb, 
magas jövedelmű országokkal és 
területekkel, valamint az 1905/2006/EK 
rendelet hatálya alá tartozó fejlődő 

A Tanács 1934/2006/EK rendelete (2006. 
december 21.) a közel-keleti, ázsiai és 
amerikai országokkal, valamint Dél-
Afrikával (MAAS) folytatott 
együttműködés finanszírozási eszközének 
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országokkal folytatott együttműködés 
finanszírozási eszközének létrehozásáról.

létrehozásáról.

Indokolás

Új címre van szükség, amely tükrözi az új rendelet szélesebb hatályát.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
1934/2006/EK rendelet
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A közösségi finanszírozás célja az 
iparosodott és egyéb, magas jövedelmű 
országokkal és területekkel, valamint az 
1905/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó 
fejlődő országokkal folytatott gazdasági, 
pénzügyi és technikai együttműködéshez, 
valamint az együttműködés közösségi 
hatáskörbe tartozó egyéb formáihoz való 
hozzájárulás.

1. Az e rendelet alapján történő közösségi 
finanszírozás célja a II. mellékletben 
felsorolt fejlődő országokkal, valamint az 
I. mellékletben felsorolt iparosodott és más 
magas jövedelmű országokkal és 
területekkel (a továbbiakban 
„partnerországok”) folytatott gazdasági, 
pénzügyi, technikai, kulturális és 
tudományos együttműködéshez, valamint 
annak közösségi hatáskörbe tartozó egyéb 
formáihoz való hozzájárulás. Elvileg e 
rendelet olyan intézkedések 
finanszírozására szolgál, amelyek nem 
felelnek meg az OECD hivatalos 
fejlesztési támogatása (ODA) 
kritériumainak.

Indokolás

A módosított eszköznek a kulturális és tudományos együttműködésre is ki kell terjednie. A 
partnerországok többségét mostantól a fejlődő országok képezik. Az iparosodott és magas 
jövedelmű országok az összes résztvevőnek kevesebb mint egyharmadát képviselik majd. Az új 
prioritásoknak egyértelműen hangot kell adni. Szintén egyértelmű különbséget kell tenni az 
ODA finanszírozására szolgáló DCI, valamint a jelenleg felülvizsgált, az ODA keretei közé 
egyértelműen nem illeszthető közös érdekű együttműködés finanszírozására szolgáló, 
„iparosodott országokkal való együttműködési eszköz MAAS” (Ázsia, Közel-kelet, Amerika és 
Dél-Afrika) között.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
1934/2006/EK rendelet
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett országokkal 
és területekkel folytatott együttműködés 
elsődleges célja az, hogy konkrét választ 
adjon a kapcsolatok megerősítésének 
szükségességére, valamint hogy kétoldalú, 
regionális és többoldalú alapon egyaránt 
tovább mélyítse a kapcsolatokat a 
Közösség ezen országokkal és területekkel 
folytatott kapcsolatainak fejlesztéséhez 
szükséges kedvező környezet kialakítása, 
továbbá a párbeszéd és a Közösség 
érdekeinek egyidejű előmozdítása 
érdekében.

2. A partnerországokkal folytatott 
együttműködés elsődleges célja az, hogy 
konkrét választ adjon a kapcsolatok 
megerősítésének szükségességére, valamint 
hogy kétoldalú, regionális és többoldalú 
alapon egyaránt tovább mélyítse a 
kapcsolatokat a Közösség 
partnerországokkal és területekkel 
fenntartott kapcsolatainak fejlesztéséhez 
szükséges kedvező környezet kialakítása, 
továbbá a párbeszéd, a kölcsönös megértés 
és a Közösség érdekeinek egyidejű 
előmozdítása érdekében.

Indokolás

A „partnerországok” kifejezés használata az 5. módosításhoz kapcsolódik. Az eszköz a 
Közösség érdekeinek előmozdítását szolgáló eszközből olyan eszközzé válik, amelynek célja az 
Európai Unió és a partnerországok érdekeit egyaránt szolgáló tevékenységek finanszírozása.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1934/2006/EK rendelet
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az együttműködés célja az, hogy olyan 
partnerekkel jöjjön létre kapcsolat, 
amelyek a Közösségéhez hasonló politikai, 
gazdasági és intézményi szerkezettel és 
értékekkel rendelkeznek, és amelyek 
fontos kétoldalú partnerek, továbbá 
szereplői a többoldalú fórumoknak és a 
globális kormányzásnak. Az 
együttműködés olyan partnereket is 

1. Az együttműködés célja a 
partnerországokkal való kapcsolatok 
kialakítása a következő célok 
megvalósítása érdekében:
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magában foglal, amelyekkel a Közösség 
stratégia érdeke a kapcsolatok 
előmozdítása.

– a konfliktusok enyhítése és a párbeszéd 
és közeledés fokozása;
– a hasonló politikai, gazdasági és 
intézményi struktúrák és értékek 
egymással történő megosztása és 
előmozdítása;

– fontos kétoldalú partnerekkel, valamint a 
többoldalú fórumok és a globális 
kormányzás szereplőivel zajló eszmecserék 
fokozása;

Indokolás

A hatály kiterjesztése – a lista nem igényel magyarázatot.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1934/2006/EK rendelet
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. E rendelet alkalmazásában az 
iparosodott és egyéb, magas jövedelmű 
országok és területek az I. mellékletben 
felsorolt országokat és területeket, a 
fejlődő országok pedig a II. mellékletben 
felsorolt országokat jelentik. 
Megnevezésük a továbbiakban: 
partnerországok. Ugyanakkor kellően 
indokolt körülmények esetén, valamint a 
regionális együttműködés támogatása 
érdekében a Bizottság a 6. cikkben említett 
cselekvési programok elfogadásakor 
dönthet úgy, hogy a támogatásra a 
mellékletekben felsoroltaktól eltérő 
országok is jogosultak, amennyiben a 
végrehajtandó projekt vagy program 
regionális vagy határokon átnyúló jellegű. 
Erre vonatkozóan az 5. cikkben említett 
többéves együttműködési programok 

2. Kellően indokolt körülmények esetén, 
valamint a regionális együttműködés 
támogatása érdekében a Bizottság a 6. 
cikkben említett cselekvési programok 
elfogadásakor dönthet úgy, hogy a 
támogatásra a mellékletekben felsoroltaktól 
eltérő országok is jogosultak, amennyiben 
a végrehajtandó projekt vagy program 
regionális vagy határokon átnyúló jellegű. 
Erre vonatkozóan az 5. cikkben említett 
többéves együttműködési programok 
keretében lehet rendelkezéseket hozni. A 
Bizottság az OECD/DAC fejlődő 
országokat tartalmazó jegyzékének 
rendszeres felülvizsgálataival összhangban 
módosítja az I. és II. mellékletben szereplő 
jegyzéket, és erről tájékoztatja a Tanácsot.
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keretében lehet rendelkezéseket hozni. A 
Bizottság az OECD/DAC fejlődő 
országokat tartalmazó jegyzékének 
rendszeres felülvizsgálataival összhangban 
módosítja az I. és II. mellékletben szereplő 
jegyzéket, és erről tájékoztatja a Tanácsot.

Indokolás

Lásd az 5. módosítás indokolását.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 a pont (új)
1934/2006/EK rendelet
4 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 4. cikk 1. pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„1. a közösségi és partnerországbeli 
gazdasági, felsőoktatási, kulturális és 
tudományos szereplők közötti 
együttműködés, partnerségek és közös 
vállalkozások támogatása, különös 
hangsúlyt helyezve az éghajlatváltozás 
hatásainak elhárítását szolgáló 
tevékenységekre és a környezeti és 
társadalmi szempontból fenntartható, 
tiszta és a helyi körülményekhez igazított 
technológiákra;”

Indokolás

A kulturális tevékenységeket és a környezetbarát tevékenységeket fel kell venni az eszköz 
hatályába. (Az eredeti eszköz hatálya alá tartozó területek módosítását dőlt betűvel jelöljük).

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 b pont (új)
1934/2006/EK rendelet
4 cikk – 2 pont



PE438.170v03-00 12/18 AD\805254HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A 4. cikk 2. pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„2. a kétoldalú kereskedelem, a 
befektetések és a gazdasági partnerségek 
ösztönzése, különös figyelemmel a kkv-
kra;”

Indokolás

A partnerországok megváltozott összetételének fényében a finanszírozott tevékenységeknek 
mindkét oldal számára egyértelmű hozzáadott értékkel kell bírniuk. (Az eredeti eszköz hatálya 
alá tartozó területek módosítását dőlt betűvel jelöljük).

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 c pont (új)
1934/2006/EK rendelet
4 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) A 4. cikk 3. pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„3.a Közösség és a partnerországok 
megfelelő ágazatainak politikai, 
gazdasági, [...],társadalmi és kulturális 
szereplői, valamint egyéb nem 
kormányzati szervezetei közötti párbeszéd 
támogatása;”

Indokolás

A kulturális tevékenységeket fel kell venni az eszköz hatályába (az eredeti eszköz hatálya alá 
tartozó területek módosítását dőlt betűvel jelöljük).

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 d pont (új)
1934/2006/EK rendelet
4 cikk – 5 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3d) A 4. cikk 5. pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„5. együttműködési projektek 
előmozdítása a kutatás, a tudomány és 
technológia, a sport, a kultúra, a 
megújuló energiaforrások, a közlekedés 
[...] a környezetvédelmi kérdések terén – 
beleértve az éghajlatváltozást, a vám- [...] 
és pénzügyeket, valamint bármely más, a 
Közösség és a partnerországok kölcsönös 
érdekét érintő kérdéseket;”

Indokolás

A lehetséges együttműködés további kulcsfontosságú területei. (Az eredeti eszköz hatálya alá 
tartozó területek módosítását dőlt betűvel jelöljük).

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 e pont (új)
1934/2006/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3e) A 6. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(1) A Bizottság az 5. cikkben említett 
többéves együttműködési programok 
alapján éves cselekvési programokat 
fogad el, és azokról egyidejűleg értesíti az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot.”

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 f pont (új)
1934/2006/EK rendelet
7 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3f) A 7. cikkben a szöveg az alábbi 
bekezdéssel egészül ki:
„1a. Az e rendelet szerinti közösségi 
támogatást nem használják fel fegyverek 
vagy lőszer beszerzésének, illetve katonai 
vagy védelmi jellegű műveletek 
finanszírozására.”

Indokolás

Az 1905/2006/EK rendelet 2. cikke (5) bekezdésével való összhang megteremtése érdekében.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 a pont (új)
1934/2006/EK rendelet
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 9. cikk (3) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(3) A Bizottság elfogadja a többéves 
együttműködési programokban nem 
szereplő támogatási intézkedéseket, és 
azokról egyidejűleg értesíti az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.”

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 b pont (új)
1934/2006/EK rendelet
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:
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„14a. cikk
A hatáskör átruházásának gyakorlata

1. Az 5. cikkben említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására 
vonatkozó jogkört az e rendelet 
alkalmazásának időtartamára a 
Bizottságra ruházzák.
2. Amint a Bizottság elfogad egy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust, erről 
egyidejűleg tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.
3. A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására való 
feljogosítására a 14b. és 14c. cikkben 
szereplő feltételek vonatkoznak.”

Indokolás

Szabványos szöveg a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozólag.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 c pont (új)
1934/2006/EK rendelet
14 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:

„14b. cikk
A felhatalmazás visszavonása

1. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja az 5. cikkben 
megállapított felhatalmazást.
2. Az az intézmény, amely a hatáskör-
átruházás visszavonásának eldöntésére 
irányuló belső eljárást kezdett, törekszik a 
másik jogalkotó és a Bizottság 
tájékoztatására, megjelölve azokat az 
átruházott hatásköröket, amelyekre a 
visszavonás kiterjedhet.
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3. A visszavonásra irányuló határozat 
megnevezi a visszavonás okait, és véget vet 
az erről szóló határozatban megjelölt 
hatáskörök átruházásának. A határozat 
azonnal vagy a határozatban szereplő 
későbbi időpontban lép hatályba. Nem 
érinti a már hatályos felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok érvényességét. A 
listát az Európai Közösségek Hivatalos 
Lapjában teszik közzé.”

Indokolás

Szabványos szöveg a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozólag.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 d pont (új)
1934/2006/EK rendelet
14 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4d) A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:

„14c. cikk
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

kifogásolása
1. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
az értesítés dátumát követő három 
hónapon belül kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben.
2. Amennyiben ezen időszak lejártakor 
sem az Európai Parlament, sem pedig a 
Tanács nem emelt kifogást a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben, az a jogi aktusban foglalt 
időpontban hatályba lép.
3. Amennyiben az Európai Parlament 
vagy a Tanács kifogást emel valamely 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben, a szóban forgó jogi aktus nem 
lép hatályba. A kifogást emelő intézmény 
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megindokolja a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal szembeni kifogását.”.

Indokolás

Szabványos szöveg a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozólag.
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