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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA 

amely első olvasatban 2011. december 14-én került elfogadásra 

az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi 

rendelet módosításáról szóló .../2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 

elfogadására tekintettel 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 212. cikke (2) 

bekezdésére, 

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, 

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való megküldését követően, 

rendes jogalkotási eljárás keretében1, 

mivel: 

(1) Az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 

1085/2006/EK tanácsi rendelet2 rendelkezik a tagjelölt országok és a potenciális 

tagjelölt országok részére nyújtandó támogatásokról az Unió előírásaihoz és 

politikáihoz a tagság céljából való fokozatos igazodásuk érdekében, ideértve adott 

esetben a vívmányokat is. 

                                                 
1  Az Európai Parlament 2011. december 14-i álláspontja. 
2 HL L 210, 2006.7.31., 82. o. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:SOM:HU:HTML
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(2) Az 1085/2006/EK rendelet egyértelműen különbséget tesz a tagjelölt országok és a 

potenciális tagjelölt országok között. 

(3) Az Európai Tanács 2010. június 17-i ülésén üdvözölte a Bizottság Izland uniós tagság 

iránti kérelméről szóló véleményét, megállapította, hogy Izland teljesíti az 1993-as 

koppenhágai Európai Tanács által meghatározott politikai kritériumokat, és úgy 

határozott, hogy meg kell nyitni a csatlakozási tárgyalásokat Izlanddal. Izland ennek 

megfelelően tagjelölt ország. 

(4) Az Európai Tanács 2010. december 17-én jóváhagyta a Tanács bővítési folyamatról 

szóló, 2010. december 14-i következtetéseit, és megállapodott Montenegró tagjelölt 

országgá nyilvánításáról. 

(5) A Tanács felkérte a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot az 1085/2006/EK rendelet 19. 

cikkének módosítására az IPA határokon átnyúló együttműködési alkotóelemének 

keretében finanszírozott támogatási szerződések odaítélésére irányuló eljárásban való 

részvételre vonatkozó szabályok pontosítása és az egyéb külső segítségnyújtási 

eszközökkel, különösen az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási 

Eszközzel való összhang biztosítása érdekében. 

(6) A ciprusi török közösség gazdasági fejlődésének ösztönzését elősegítő pénzügyi 

támogatási keret létrehozásáról szóló, 2006. február 27-i 389/2006/EK tanácsi 

rendelet1 kijelöli azt az egyes közép- és kelet-európai országoknak nyújtandó 

gazdasági támogatásról szóló, 1989. december 18-i 3906/89/EGK tanácsi rendeletben2 

meghatározott bizottságot (PHARE-bizottság), amelynek feladata segíteni a 

Bizottságot a ciprusi török közösség számára nyújtott pénzügyi támogatás kezelésében. 

Az 1085/2006/EK rendelet 25. cikkének megfelelően a 3906/89/EGK rendelet hatályát 

vesztette; továbbra is alkalmazni kell azonban a 2007. évet megelőző költségvetési 

évek végrehajtására vonatkozó jogi aktusokra és kötelezettségvállalásokra. Mivel a 

389/2006/EK rendelet a ciprusi török közösség számára nyújtott pénzügyi támogatás 

alap-jogiaktusa marad az említett költségvetési éveken túlmenően is, indokolt, hogy a 

PHARE-bizottság is tovább működjön. 

(7) Az 1085/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell, 

                                                 
1 HL L 65., 2006.3.7., 5. o. 
2 HL L 375., 1989.12.23., 11. o. 
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ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

1. cikk 

Az 1085/2006/EK rendelet a következőképpen módosul: 

1. A 19. cikk a következő bekezdéssel egészül ki: 

„(9) Az (1)–(8) bekezdés az adott tevékenység célkitűzései tekintetében nem 

vonatkozik a jellegüknél vagy elhelyezkedésüknél fogva támogatásra jogosult 

szervezetek csoportjainak részvételére.”. 

2. A 25. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép: 

„A hatályon kívül helyezett rendeleteket és a 2666/2000/EK rendeletet továbbra is 

alkalmazni kell a 2007. évet megelőző költségvetési évek végrehajtására vonatkozó 

jogi aktusokra és kötelezettségvállalásokra, a Bolgár Köztársaság és Románia 

csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések 

kiigazításáról szóló okmány* 31. cikkének végrehajtására, valamint a ciprusi török 

közösség gazdasági fejlődésének ösztönzését elősegítő pénzügyi támogatási keret 

létrehozásáról szóló, 2006. február 27-i 389/2006/EK tanácsi rendelet** 3. cikkének 

végrehajtására. 

______________________________ 

*   HL L 157., 2005.6.21., 203. o. 

** HL L 65., 2006.3.7., 5. o.”. 
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3. Az I. melléklet listája a Horvátországra vonatkozó bejegyzést követően a következő 

bejegyzésekkel egészül ki: 

„– Izland 

– Montenegró”. 

4. A II. mellékletből a következő bejegyzéseket el kell hagyni: 

„– Izland 

– Montenegró”. 

2. cikk 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt  

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről 

az elnök az elnök 

 


