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Lambert van Nistelrooij
az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó 
általános rendelkezések meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról

Rendeletre irányuló javaslat (COM(2004)0628 – C6-0129/2004 – 2004/0219(COD))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach

Módosítás: 14
(2) preambulumbekezdés

(2) Az Európai Tanács, a 2002 december 
12–13-i koppenhágai ülésén megerősítette, 
hogy az Európai Unió kibővítése nagy 
lehetőséget kínál a szomszédos államok 
közötti kapcsolatok előrelendítésére a közös 
politikai és gazdasági értékek alapján, és 
hogy az Unió továbbra is eltökélt abban a 
tekintetben, hogy elkerülje új 
választóvonalak kialakulását Európában, és 
hogy elősegítse a stabilitást és a jólétet az 
Unió új határain belül és kívül egyaránt.

(2) Az Európai Tanács, a 2002 december 
12–13-i koppenhágai ülésén megerősítette, 
hogy az Európai Unió kibővítése nagy 
lehetőséget kínál a szomszédos államok 
közötti kapcsolatok előrelendítésére a közös 
politikai és gazdasági értékek alapján, és 
hogy az Unió továbbra is eltökélt abban a 
tekintetben, hogy elkerülje új 
választóvonalak kialakulását Európában, és 
hogy elősegítse a stabilitást, a jólétet és a 
fenntartható fejlődést az Unió új határain 
belül és kívül egyaránt.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Riitta Myller

Módosítás: 15
(4) preambulumbekezdés

(4) Az Európai Unió és szomszédai közötti 
megkülönböztetett kapcsolatok a közös 
értékek – beleértve a demokráciát, a 
jogállamiságot, a jó kormányzást és az 
emberi jogokat – valamint a piacgazdaság, a 
szabadkereskedelem, a fenntartható fejlődés 
elvei, és a szegénység csökkentése iránti 
kötelezettségvállalásokra épülnek.

(4) Az Európai Unió és szomszédai közötti 
megkülönböztetett kapcsolatok a közös 
értékek – beleértve a demokráciát, a 
jogállamiságot, a jó kormányzást és az 
emberi jogokat – valamint a piacgazdaság, a 
szabadkereskedelem, a fenntartható fejlődés 
elvei, a gazdasági és társadalmi kohézió, 
valamint a szegénység csökkentése iránti 
kötelezettségvállalásokra épülnek.

Or. fi

Indokolás

Köyhyyden vähentämisen lisäksi taloudellisen ja sosiaalisen koheesion periaate on perustana 
unionin ja sen naapureiden välisille suhteille.

Módosítás, előterjesztette: Paavo Väyrynen

Módosítás: 16
(5) preambulumbekezdés

(5) Kelet-Európában és a dél-kaukázusi 
térségben a partnerségi és együttműködési 
megállapodások biztosítják a szerződéses 
kapcsolatok alapját. A mediterrán térségben 
az euro-mediterrán partnerség (a „barcelonai 
folyamat”) biztosít regionális keretet az 
együttműködésnek, amelyet társulási 
megállapodások hálózata egészít ki.

(5) Kelet-Európában és a dél-kaukázusi 
térségben a partnerségi és együttműködési 
megállapodások biztosítják a szerződéses 
kapcsolatok alapját. A mediterrán térségben 
az euro-mediterrán partnerség (a „barcelonai 
folyamat”) biztosít regionális keretet az 
együttműködésnek, amelyet társulási 
megállapodások hálózata egészít ki, míg az 
Északi Dimenzió az Európai Unió és északi 
szomszédai közötti együttműkdés kereteit 
teremti meg.

Or. en

Indokolás

The draft regulation does not take into account the role of the EEA-countries and Switzerland 
as our cooperation partners and co-donors. Particularly our Northern neighbours and 
partners, Norway and Iceland, are playing an active role in both bilateral and multilateral 
cooperation in the Northern Regions. Both countries are full members of the Council of the 
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Baltic Sea States, Barents Euro-Arctic Council and the Arctic Council. When developing the 
European Neighbourhood Policy we should take fully into account all our Southern, Eastern 
and Northern Neighbours. Furthermore we should effectively utilise the economic resources 
of countries like Norway and Switzerland in co-financing of  the ENP.

Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach

Módosítás: 17
(6) preambulumbekezdés

(6) Az európai szomszédsági politikán belül 
az Európai Unió és a partnerországok 
meghatározzák a prioritásokat, amelyeket 
kölcsönösen elfogadott cselekvési tervekbe 
illesztenek, amelyek a konkrét 
tevékenységek számos kulcsfontosságú 
területét fogják át, mint a politikai párbeszéd 
és reform, a kereskedelmi és gazdasági 
reform, a kiegyensúlyozott társadalmi-
gazdasági fejlődés, a bel- és igazságügy, az 
energia, a közlekedés, az információs 
társadalom, a környezet, a kutatás és az 
innováció, az emberek és az emberek közötti 
kapcsolatok. Az e prioritások területén elért 
előrehaladás hozzájárul a partnerségi és 
együttműködési megállapodásokban, és a 
társulási megállapodásokban rejlő összes 
lehetőség megvalósításához.

(6) Az európai szomszédsági politikán belül 
az Európai Unió és a partnerországok 
meghatározzák a prioritásokat, amelyeket 
kölcsönösen elfogadott cselekvési tervekbe 
illesztenek, amelyek a konkrét 
tevékenységek számos kulcsfontosságú 
területét fogják át, mint a politikai párbeszéd 
és reform, a kereskedelmi és gazdasági 
reform, a kiegyensúlyozott társadalmi-
gazdasági fejlődés, a bel- és igazságügy, az 
energia, a közlekedés, az információs 
társadalom, a környezet, a kutatás és az 
innováció, a civil társadalom és az emberek 
és az emberek közötti kapcsolatok
fejlesztése. Az e prioritások területén elért 
előrehaladás hozzájárul a partnerségi és 
együttműködési megállapodásokban, és a 
társulási megállapodásokban rejlő összes 
lehetőség megvalósításához.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach

Módosítás: 18
(7) preambulumbekezdés

(7) Annak érdekében, hogy támogatni tudja 
a partnerországok közös értékek és elvek 
melletti elkötelezettségét és erőfeszítéseiket 
a cselekvési tervek megvalósításában, a 
Bizottságnak olyan helyzetben kell lennie, 
hogy támogatást tudjon nyújtani ezeknek az 
országoknak, és támogatni tudja a közöttük 
és a tagállamok között kialakuló különböző 

(7) Annak érdekében, hogy támogatni tudja 
a partnerországok közös értékek és elvek 
melletti elkötelezettségét és erőfeszítéseiket 
a cselekvési tervek megvalósításában, a 
Bizottságnak olyan helyzetben kell lennie, 
hogy támogatást tudjon nyújtani ezeknek az 
országoknak, és támogatni tudja a közöttük 
és a tagállamok között kialakuló különböző 
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típusú együttműködési formákat azzal a 
céllal, hogy kölcsönös stabilitási, biztonsági 
és jóléti térséget alakítsanak ki, mely 
jelentős mértékű gazdasági együttműködést 
és politikai integrációt tartalmaz.

típusú együttműködési formákat azzal a 
céllal, hogy kölcsönös stabilitási, biztonsági 
és jóléti térséget alakítsanak ki, mely 
jelentős mértékű gazdasági és civil 
társadalmi együttműködést, fenntartható 
fejlődést és politikai integrációt tartalmaz.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Paavo Väyrynen

Módosítás: 19
(9) preambulumbekezdés

(9) Az Európai Unió és Oroszország úgy 
döntöttek, hogy kialakítják egyedi stratégiai 
partnerségüket négy közös terület 
felállításával, és e partnerség kialakításának 
támogatására, valamint az Oroszország és
annak európai uniós szomszédai határán a 
határokon átnyúló együttműködés 
elősegítésére közösségi támogatást fognak 
felhasználni.

(9) Az Európai Unió és Oroszország úgy 
döntöttek, hogy kialakítják egyedi stratégiai 
partnerségüket négy közös terület 
felállításával, és e partnerség kialakításának 
támogatására, valamint az Oroszország és 
annak európai uniós szomszédai, illetve 
Norvégia határán a határokon átnyúló 
együttműködés, valamint Balti Tanács, a 
Barents Euro-Északi Tanács és az Északi-
sarki Tanács keretén belüli multilaterális 
együttműködés elősegítésére közösségi 
támogatást fognak felhasználni.

Or. en

Indokolás

The draft regulation does not take into account the role of the EEA-countries and Switzerland 
as our cooperation partners and co-donors. Particularly our Northern neighbours and 
partners, Norway and Iceland, are playing an active role in both bilateral and multilateral 
cooperation in the Northern Regions. Both countries are full members of the Council of the 
Baltic Sea States, Barents Euro-Arctic Council and the Arctic Council. When developing the 
European Neighbourhood Policy we should take fully into account all our Southern, Eastern 
and Northern Neighbours. Furthermore we should effectively utilise the economic resources 
of countries like Norway and Switzerland in co-financing of  the ENP.

Módosítás, előterjesztette: Riitta Myller

Módosítás: 20
(9) preambulumbekezdés
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(9) Az Európai Unió és Oroszország úgy 
döntöttek, hogy kialakítják egyedi stratégiai 
partnerségüket négy közös terület 
felállításával, és e partnerség kialakításának 
támogatására, valamint az Oroszország és 
annak európai uniós szomszédai határán a 
határokon átnyúló együttműködés 
elősegítésére közösségi támogatást fognak 
felhasználni.

(9) Az Európai Unió és Oroszország úgy 
döntöttek, hogy kialakítják egyedi stratégiai 
partnerségüket négy közös terület 
felállításával, és e partnerség kialakításának 
támogatására, valamint az Oroszország és 
annak európai uniós szomszédai határán a 
határokon átnyúló együttműködés 
elősegítésére közösségi támogatást fognak 
felhasználni és az Unió, valamint a közeli
északi területek között megvalósítják az 
Északi Dimenzió céljait.

Or. fi

Indokolás

Pohjoinen ulottuvuus on tärkeä osatekijä unionin pohjoisten lähialueiden vakaan ja kestävän 
kehityksen luomisessa. Pohjoinen ulottuvuus on vakiinnuttanut asemansa Euroopan unionissa 
ja on yhä enemmän EU:n ja Venäjän välistä toimintaa.

Módosítás, előterjesztette: Paavo Väyrynen

Módosítás: 21
(13) preambulumbekezdés

(13) Annak érdekében, hogy a szomszédos 
partnerországok segítséget kapjanak céljaik 
eléréséhez, és hogy lendületet kapjon a 
közöttük és a tagállamok közötti 
együttműködés, indokolt létrehozni egy 
egységes politikához kapcsolódó támogatási 
eszközt, amely számos létező támogatási 
eszköz helyébe lép, biztosítva az összhangot 
és egyszerűsítve a támogatások 
programozását és irányítását. 

(13) Annak érdekében, hogy a szomszédos 
partnerországok segítséget kapjanak céljaik 
eléréséhez, és hogy lendületet kapjon a 
közöttük és a tagállamok közötti 
együttműködés, indokolt létrehozni egy 
egységes politikához kapcsolódó támogatási 
eszközt, amely számos létező támogatási 
eszköz helyébe lép, biztosítva az összhangot 
és egyszerűsítve a támogatások 
programozását és irányítását. Más 
adományozók, különösen az Európai 
Gazdasági Térség tagállamai és Svájc részt 
vehetnek az eszköz által finanszírozott 
projektekben.

Or. en

Indokolás

The draft regulation does not take into account the role of the EEA-countries and Switzerland 
as our cooperation partners and co-donors. Particularly our Northern neighbours and 
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partners, Norway and Iceland, are playing an active role in both bilateral and multilateral 
cooperation in the Northern Regions. Both countries are full members of the Council of the 
Baltic Sea States, Barents Euro-Arctic Council and the Arctic Council. When developing the 
European Neighbourhood Policy we should take fully into account all our Southern, Eastern 
and Northern Neighbours. Furthermore we should effectively utilise the economic resources 
of countries like Norway and Switzerland in co-financing of  the ENP.

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter

Módosítás: 22
(14a) preambulumbekezdés (új)

(14a) Ez az eszköz azokat az emberek 
határokon átnyúló (emberek és emberek 
közötti) együttműködését elősegítő kisebb 
projekteket (mikroprojekteket) is támogatja 
majd, amelyek kezelését közvetlenül a 
határokon átnyúló együttműködési 
kezdeményezésekre bízzák majd.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 23
(18) preambulumbekezdés

(18) A javasolt cselekvés célkitűzése az 
Európai Unió és a szomszédos országok 
közötti szorosabb együttműködés és 
fokozatos gazdasági integráció 
előmozdítása. Mivel ezeket a célkitűzéseket 
a tagállamok nem tudják kellő mértékben 
elérni, és a cselekvés nagyságrendje révén 
ezek elérésére a Közösség inkább képes, a 
Közösség az EK-Szerződés 5. cikke 2. 
bekezdése szerint a szubszidiaritás elvének 
megfelelően intézkedéseket hozhat. Az e
cikkben meghatározott arányosság elvével
összhangban e rendelet nem lépi túl az e 
célok megvalósításához szükséges mértéket.

(18) A javasolt cselekvés célkitűzése az 
Európai Unió és a szomszédos országok 
közötti szorosabb együttműködés és 
fokozatos gazdasági integráció 
előmozdítása. Mivel ezeket a célkitűzéseket 
a tagállamok nem tudják kellő mértékben 
elérni, és a cselekvés nagyságrendje révén 
ezek elérésére a Közösség inkább képes, a 
Közösség az EK-Szerződés 5. cikke 2. 
bekezdése szerint a szubszidiaritás elvének 
megfelelően intézkedéseket hozhat. Az e 
cikkben meghatározott arányosság elvével
összhangban e rendelet nem lépheti túl az e 
célok megvalósításához szükséges mértéket.

Or. en
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Indokolás

As it stands in Article 5 (3) of the EC Treaty.

Módosítás, előterjesztette: Paavo Väyrynen

Módosítás: 24
1. cikk (1) bekezdés

(1) Ez a rendelet létrehozza a szomszédsági 
és partnerségi eszközt azzal a céllal, hogy 
támogatást (a továbbiakban: „közösségi 
támogatás”) nyújtson az Európai Uniót és az 
1. mellékletben felsorolt országokat (a 
továbbiakban: „partnerországok”) magába 
foglaló jóléti és jószomszédsági térség 
kialakításához.

(1) Ez a rendelet létrehozza a szomszédsági 
és partnerségi eszközt azzal a céllal, hogy 
támogatást (a továbbiakban: „közösségi 
támogatás”) nyújtson az Európai Uniót és az 
1. mellékletben felsorolt országokat (a 
továbbiakban: „partnerországok”), valamint 
az Európai Gazdasági Térség tagállamait
(a továbbiakban "EGT-partnerek") magába 
foglaló jóléti és jószomszédsági térség 
kialakításához.

Or. en

Indokolás

The draft regulation does not take into account the role of the EEA-countries and Switzerland 
as our cooperation partners and co-donors. Particularly our Northern neighbours and 
partners, Norway and Iceland, are playing an active role in both bilateral and multilateral 
cooperation in the Northern Regions. Both countries are full members of the Council of the 
Baltic Sea States, Barents Euro-Arctic Council and the Arctic Council. When developing the 
European Neighbourhood Policy we should take fully into account all our Southern, Eastern 
and Northern Neighbours. Furthermore we should effectively utilise the economic resources 
of countries like Norway and Switzerland in co-financing of  the ENP

Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach

Módosítás: 25
1. cikk (1) bekezdés

(1) Ez a rendelet létrehozza a szomszédsági 
és partnerségi eszközt azzal a céllal, hogy 
támogatást (a továbbiakban: „közösségi 
támogatás”) nyújtson az Európai Uniót és az 
1. mellékletben felsorolt országokat (a 
továbbiakban: „partnerországok”) magába 
foglaló jóléti és jószomszédsági térség 

(1) Ez a rendelet létrehozza a szomszédsági 
és partnerségi eszközt azzal a céllal, hogy 
támogatást (a továbbiakban: „közösségi 
támogatás”) nyújtson az Európai Uniót és az 
1. mellékletben felsorolt országokat (a 
továbbiakban: „partnerországok”) magába 
foglaló jóléti és jószomszédsági térség 
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kialakításához. fenntartható kialakításához.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Paavo Väyrynen

Módosítás: 26
1. cikk (2) bekezdés

(2) A közösségi támogatást a 
partnerországok javára használják fel. 
Közösségi támogatás a tagállamok és a 
partnerországok közös javára is 
felhasználható, a 6. cikkben meghatározott 
határokon átnyúló és a régiók közötti 
együttműködés előmozdításának a céljából.

(2) A közösségi támogatást a 
partnerországok javára használják fel,
(törlés) ugyanakkor a partnerországok, a 
tagállamok és az EGT-partnerek (törlés)
közös javára is felhasználható, a 6. cikkben 
meghatározott határokon átnyúló és a régiók 
közötti együttműködés előmozdításának a 
céljából.

Or. en

Indokolás

The draft regulation does not take into account the role of the EEA-countries and Switzerland 
as our cooperation partners and co-donors. Particularly our Northern neighbours and 
partners, Norway and Iceland, are playing an active role in both bilateral and multilateral 
cooperation in the Northern Regions. Both countries are full members of the Council of the 
Baltic Sea States, Barents Euro-Arctic Council and the Arctic Council. When developing the 
European Neighbourhood Policy we should take fully into account all our Southern, Eastern 
and Northern Neighbours. Furthermore we should effectively utilise the economic resources 
of countries like Norway and Switzerland in co-financing of  the ENP.

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter

Módosítás: 27
1. cikk (2) bekezdés

(2) A közösségi támogatást a 
partnerországok javára használják fel. 
Közösségi támogatás a tagállamok és a 
partnerországok közös javára is 
felhasználható, a 6. cikkben meghatározott 
határokon átnyúló és a régiók közötti 
együttműködés előmozdításának a céljából.

(2) A közösségi támogatást a 
partnerországok javára használják fel. 
Közösségi támogatás a tagállamok és a 
partnerországok közös javára is 
felhasználható, a 6. cikkben meghatározott 
határokon átnyúló és a régiók közötti, 
valamint az emberek és emberek közötti
együttműködés előmozdításának a céljából.
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach

Módosítás: 28
2. cikk (1) bekezdés

(1) A szomszédsági és partnerségi eszköz 
szerinti közösségi támogatás a fokozott 
együttműködést és a fokozatos gazdasági 
integrációt fogja előmozdítani az Európai 
Unió és a partnerországok között, illetve 
különösen a partnerségi és együttműködési 
megállapodások, a társulási megállapodások 
és más meglévő és jövőbeni megállapodások 
megvalósítását.

(1) A szomszédsági és partnerségi eszköz 
szerinti közösségi támogatás a fokozott 
együttműködést és a fokozatos gazdasági,
társadalmi és környeztvédelmi integrációt 
fogja előmozdítani az Európai Unió és a 
partnerországok között, illetve különösen a 
partnerségi és együttműködési 
megállapodások, a társulási megállapodások 
és más meglévő és jövőbeni megállapodások 
megvalósítását.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 29
2. cikk (2) bekezdés c) pont

c) a társulási megállapodásokban, a 
partnerségi és együttműködési 
megállapodásokban, és egyéb jövőbeni 
hasonló megállapodásokban rögzített 
területeken kialakított politikák 
kidolgozásáért és tényleges alkalmazásáért 
felelős nemzeti intézmények és szervek 
megerősítése;

c) a társulási megállapodásokban, a 
partnerségi és együttműködési 
megállapodásokban, illetve egyéb jelenlegi 
vagy jövőbeni megállapodásokban rögzített 
területeken kialakított politikák 
kidolgozásáért és tényleges alkalmazásáért 
felelős nemzeti intézmények és szervek 
megerősítése;

Or. en

Indokolás

In accordance with Articles 2 (1) and 3 of the present proposal.



PE 360.354v01-00 10/50 AM\575634HU.doc

HU

Módosítás, előterjesztette: Riitta Myller

Módosítás: 30
2. cikk (2) bekezdés e) pont

e) a környezetvédelem és a természeti 
erőforrások gondos kezelése;

e) a környezetvédelem, így például az 
édesvíz és a megújuló energiaforrások
gondos kezelése;

Or. fi

Indokolás

Pyritään löytämään puuttuva lenkki. Ympäristönsuojelun edistäminen edellyttää sekä 
luonnonvarojen että uusiutuvien energiavarojen hoitamisen käsittelemistä yhdessä.

Módosítás, előterjesztette: Riitta Myller

Módosítás: 31
2. cikk (2) bekezdés fa) pont (új)

fa) helyi és regionális fejlesztési törekvések, 
amelyek célja a regionális egyenlőtlenségek 
megszüntetése és a potenciális fejlesztési 
kapacitás javítása;

Or. fi

Indokolás

Tämä puuttuva tavoite on tärkeä, jotta tuensaajamailla olisi paremmat mahdollisuudet selvitä 
alueellisesta eriarvoisuudesta ja hoitaa alueelliseen eriarvoisuuteen vaikuttavat syyt.

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 32
2. cikk (2) bekezdés g) pont

g) a szociális fejlődést és a nemek közötti 
egyenlőséget, a foglalkoztatottságot és a 
szociális védelmet előmozdító politikák 
támogatása, beleértve a társadalmi 
párbeszédet, a szakszervezeti jogok és az 

g) a szociális fejlődést és a nemek közötti 
egyenlőséget, a foglalkoztatottságot és a 
szociális védelmet előmozdító politikák 
támogatása, beleértve a társadalmi 
párbeszédet, a szakszervezeti jogok és az 
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alapvető munkaügyi normák 
tiszteletbentartását;

alapvető munkaügyi normák 
tiszteletbentartását a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet normáival 
összhangban.

Or. en

Indokolás

The proposed amendment intends to establish a general framework for the type of labour 
standards applicable that should be accepted by the different parts, in order to avoid the so-
called “social dumping”.

Módosítás, előterjesztette: Riitta Myller

Módosítás: 33
2. cikk (2) bekezdés ia) pont (új)

ia) a helyes igazgatás, az igazgatás 
átláthatóságának és a jogállamiságnak az
előmozdítása, továbbá a korrupció elleni 
küzdelem;

Or. fi

Indokolás

Ei kaipaa perusteluja.

Módosítás, előterjesztette: Jan Olbrycht

Módosítás: 34
2. cikk (2) bekezdés k) pont

k) a piacgazdaság fejlődésének 
előmozdítása, beleértve a magánszektort 
támogató, a beruházásokat elősegítő és a 
globális kereskedelmet előmozdító 
intézkedéseket;

k) a piacgazdaság fejlődésének 
előmozdítása, beleértve a magánszektort és a 
kis- és középvállalkozások fejlődését
támogató, a beruházásokat elősegítő és a 
globális kereskedelmet előmozdító 
intézkedéseket;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 35
2. cikk (2) bekezdés k) pont

k) a piacgazdaság fejlődésének 
előmozdítása, beleértve a magánszektort 
támogató, a beruházásokat elősegítő és a 
globális kereskedelmet előmozdító 
intézkedéseket;

k) a piacgazdaság fejlődésének 
előmozdítása, beleértve a magánszektort 
támogató, a beruházásokat elősegítő és a 
globális és fenntartható kereskedelmet 
előmozdító intézkedéseket;

Or. en

Indokolás

In line with World Trade Organization’s Doha Development Agenda.

Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach

Módosítás: 36
2. cikk (2) bekezdés k) pont

k) a piacgazdaság fejlődésének 
előmozdítása, beleértve a magánszektort 
támogató, a beruházásokat elősegítő és a 
globális kereskedelmet előmozdító 
intézkedéseket;

k) a szociális piacgazdaság fejlődésének 
előmozdítása, beleértve a magánszektort 
támogató, a beruházásokat elősegítő és a 
globális kereskedelmet előmozdító 
intézkedéseket;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach

Módosítás: 37
2. cikk (2) bekezdés l) pont

l) az együttműködés előmozdítása az 
energia-, távközlési és közlekedési 
szektorokban, beleértve a kapcsolódásokat, a 
hálózatokat és ezek működését, a 
nemzetközi közlekedési és energiaügyi 
műveletek biztonságát és biztonságosságát, a 
megújítható energiaforrásokat, az 
energiatakarékosságot és a tiszta
közlekedést;

l) az együttműködés előmozdítása az 
energia-, távközlési és közlekedési 
szektorokban, beleértve a kapcsolódásokat, a 
hálózatokat és ezek működését, a 
nemzetközi közlekedési és energiaügyi 
műveletek biztonságát és biztonságosságát, a 
megújítható energiaforrásokat, az 
energiatakarékosságot és a fenntartható
közlekedést;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Riitta Myller

Módosítás: 38
2. cikk (2) bekezdés o) pont

o) az együttműködés előmozdítása a bel- és 
igazságügy területén, beleértve olyan 
kérdéseket, mint a menekültügy és a 
migráció, valamint a terrorizmus, a 
szervezett bűnözés – beleértve annak 
finanszírozását, a pénzmosást és az 
adócsalást – elleni harc és ezek megelőzése;

o) az együttműködés előmozdítása a bel- és 
igazságügy területén, beleértve olyan 
kérdéseket, mint a menekültügy és a 
migráció, az emberkereskedelem, valamint a 
terrorizmus, a szervezett bűnözés – beleértve 
annak finanszírozását, a pénzmosást és az 
adócsalást – elleni harc és ezek megelőzése;

Or. fi

Indokolás

Ihmiskauppa on kasvava ihmisoikeudellinen haaste, joka edellyttää laaja-alaisia toimia 
monilla eri hallinnon aloilla ja tasoilla.

Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach

Módosítás: 39
2. cikk (2) bekezdés s) pont

s) a kultúrák közötti megértés, a egyes 
emberek közötti kapcsolatok, a civil 
szervezetek közötti együttműködés és az 
ifjúsági csereprogramok előmozdítása;

s) a kultúrák közötti megértés, a egyes 
emberek közötti kapcsolatok, a civil 
szervezetek közötti együttműködés és az 
ifjúsági csereprogramok és a kulturális 
együttműködés előmozdítása;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter

Módosítás: 40
2. cikk (2) bekezdés sa) pont (új)

sa) korlátozott erőforrásokkal rendelkező, 
az emberek határokon átnyúló (emberek és 
emberek közötti) együttműködését, valamint 
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a polgárok, a magán- és önkéntes 
szervezetek és a közigazgatás és az 
intézmények közötti kommunikációt 
elősegítő mikroprojektek támogatása a 
határ menti térségek határokon átnyúló 
együttműködései mögött meghúzódó 
kapcsolatok fejlesztése céljából.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach

Módosítás: 41
2. cikk (2) bekezdés ua) pont (új)

ua) az együttműködés előmozdítása a 
fenntartható városi fejlődés területén;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 42
2. cikk (2) bekezdés v) pont

(v) a regionális együttműködés és integráció 
előmozdítása;

(v) a regionális és szubregionális
együttműködés és integráció előmozdítása;

Or. en

Indokolás

In accordance with the crossborder and trans-regional cooperation as it's defined in Article 6 
of the present proposal.

Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach

Módosítás: 43
3. cikk

(3) Az e rendelet szerinti támogatási 
program kidolgozására az általános politikai 
keretet a partnerségi és együttműködési 

(3) Az e rendelet szerinti támogatási 
program kidolgozására az általános politikai 
keretet a partnerségi és együttműködési 
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megállapodások, társulási megállapodások 
vagy egyéb meglévő vagy jövőbeni, a 
partnerországok közötti kapcsolatokat 
létrehozó megállapodások, és az Európai 
Unió ezen országok irányában követendő 
politikájához iránymutatást meghatározó 
releváns bizottsági közlemények és tanácsi 
következtetések biztosítják. A támogatási 
prioritások meghatározásánál alapvető 
hivatkozási pontot jelentenek a kölcsönösen 
elfogadott cselekvési tervek vagy más 
egyenértékű dokumentumok.

megállapodások, társulási megállapodások 
vagy egyéb meglévő vagy jövőbeni, a 
partnerországok közötti kapcsolatokat 
létrehozó megállapodások, és az Európai 
Unió ezen országok irányában követendő 
politikájához iránymutatást meghatározó 
releváns bizottsági közlemények és tanácsi 
következtetések, valamint az Európai 
Parlament jogi aktusai biztosítják. A 
támogatási prioritások meghatározásánál 
alapvető hivatkozási pontot jelentenek a 
kölcsönösen elfogadott cselekvési tervek 
vagy más egyenértékű dokumentumok.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach

Módosítás: 44
4. cikk (2) bekezdés

(2) Az e rendelet szerinti közösségi 
támogatást általában a Bizottság és a 
kedvezményezettek közötti partnerség 
alapján alakítják ki. A partnerségbe, ahol 
indokolt, nemzeti, regionális és helyi 
hatóságokat, gazdasági és szociális 
partnereket, a civil társadalmat és egyéb 
szerveket is bevonnak.

(2) Az e rendelet szerinti közösségi 
támogatást általában a Bizottság és a 
kedvezményezettek közötti partnerség 
alapján alakítják ki. A partnerségbe, ahol 
indokolt, nemzeti, regionális és helyi 
hatóságokat, gazdasági és szociális 
partnereket, a civil társadalmat, a társadalmi 
integrációval és a környezetvédelemmel 
foglalkozó nem kormányzati szervezeteket, 
a férfiak és nők közötti egyenlőséget 
elősegítő partnereket és egyéb szerveket is 
bevonnak

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 45
4. cikk (2) bekezdés

(2) Az e rendelet szerinti közösségi 
támogatást általában a Bizottság és a 
kedvezményezettek közötti partnerség 

(2) Az e rendelet szerinti közösségi 
támogatást általában a Bizottság és a 
kedvezményezettek közötti partnerség 
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alapján alakítják ki. A partnerségbe, ahol 
indokolt, nemzeti, regionális és helyi 
hatóságokat, gazdasági és szociális 
partnereket, a civil társadalmat és egyéb 
szerveket is bevonnak.

alapján alakítják ki. A partnerségbe, ahol 
indokolt, nemzeti, regionális és helyi 
hatóságokat, gazdasági és szociális 
partnereket, a civil társadalmat és egyéb 
szerveket is bevonnak, míg a nagyobb 
hatékonyság elérése érdekében a 
decentralizált, többszintű igazgatás 
megerősítésére törekszik.

Or. en

Indokolás

The use of decentralised multi-level types of governance could, in principle, contributr to a 
greater efficiency in the management of the programme.

Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach

Módosítás: 46
4. cikk (3) bekezdés

(3) A programok és projektek 
előkészítésében, megvalósításában és 
nyomonkövetésében a kedvezményezett 
országok az igények szerint társulnak a 
megfelelő partnerekkel, különösen regionális 
és helyi szinten.

(3) A programok és projektek 
előkészítésében, megvalósításában és 
nyomonkövetésében a kedvezményezett 
országok az igények szerint társulnak a 
partnerekkel, különösen regionális és helyi 
szinten.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jan Olbrycht

Módosítás: 47
4. cikk (4a) bekezdés (új)

(4a) Elismerve a civil társadalom, a 
demokratizálódás, az emberi jogok 
tiszteletben tartása előmozdításának 
nyújtandó támogatás elsődlegességét, a 
közösségi segítségnyújtást indokolt esetben 
a kedvezményezett országok 
társfinanszírozó részvétele nélkül is meg 
lehet adni.
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Riitta Myller

Módosítás: 48
5. cikk (2) bekezdés

(2) A Bizottság és a tagállamok biztosítják 
az e rendelet szerint nyújtott közösségi 
támogatás és a Közösség és a tagállamok 
által egyéb belső és külső pénzügyi 
eszközök révén, valamint az Európai 
Beruházási Bank által nyújtott pénzügyi 
támogatás közötti összhangot.

(2) A Bizottság és a tagállamok biztosítják 
az e rendelet szerint nyújtott közösségi, 
közösségi pénzintézettől, így például az 
Európai Beruházási Banktól és az Európai 
Beruházási Alaptól származó támogatás és a 
Közösség és a tagállamok által egyéb belső 
és külső pénzügyi eszközök révén, valamint 
az Európai Beruházási Bank által nyújtott 
pénzügyi támogatás közötti összhangot.

Or. fi

Indokolás

Selkiytetään yhteisön laitosten asemaa ja annetaan Euroopan investointirahastolle osoittaa 
kyvykkyytensä, kun otetaan huomioon sen toimivaltuudet.

Módosítás, előterjesztette: Paavo Väyrynen

Módosítás: 49
6. cikk (1) bekezdés a) pont

(a) országprogramok, vagy több országot 
érintő programok, amelyek vagy egy 
partnerország számára nyújtott támogatást 
tartalmaznak, vagy két vagy három 
partnerország közötti régiós vagy 
szubregionális együttműködéssel 
foglalkoznak és amelyben tagállamok is 
részt vehetnek;

(a) országprogramok, vagy több országot 
érintő programok, amelyek vagy egy 
partnerország számára nyújtott támogatást 
tartalmaznak, vagy két vagy három 
partnerország közötti régiós vagy 
szubregionális együttműködéssel 
foglalkoznak és amelyben tagállamok és az 
EGT-partnerek is részt vehetnek;

Or. en

Indokolás

The draft regulation does not take into account the role of the EEA-countries and Switzerland 
as our cooperation partners and co-donors. Particularly our Northern neighbours and 
partners, Norway and Iceland, are playing an active role in both bilateral and multilateral 



PE 360.354v01-00 18/50 AM\575634HU.doc

HU

cooperation in the Northern Regions. Both countries are full members of the Council of the 
Baltic Sea States, Barents Euro-Arctic Council and the Arctic Council. When developing the 
European Neighbourhood Policy we should take fully into account all our Southern, Eastern 
and Northern Neighbours. Furthermore we should effectively utilise the economic resources 
of countries like Norway and Switzerland in co-financing of  the ENP.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 50
6. cikk (1) bekezdés a) pont

(a) országprogramok, vagy több országot 
érintő programok, amelyek vagy egy 
partnerország számára nyújtott támogatást 
tartalmaznak, vagy két vagy három 
partnerország közötti régiós vagy 
szubregionális együttműködéssel 
foglalkoznak és amelyben tagállamok is 
részt vehetnek;

(a) országprogramok, vagy több országot 
érintő programok, amelyek vagy egy 
partnerország számára nyújtott támogatást 
tartalmaznak, vagy két vagy három 
partnerország közötti régiós vagy 
szubregionális együttműködéssel 
foglalkoznak és amelyben tagállamok és az 
EGT-partnerek is részt vehetnek;

Or. en

Indokolás

The draft regulation does not take into account the role of the EEA-countries and Switzerland 
as  cooperation partners and co-donors. Particularly the Northern neighbours and partners, 
like Norway and Iceland, are playing an active role in both bilateral and multilateral 
cooperation in the Northern Regions. Both countries are full members of the Council of the 
Baltic Sea States, Barents Euro-Arctic Council and the Arctic Council.

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 51
6. cikk (1) bekezdés a) pont

(a) országprogramok, vagy több országot 
érintő programok, amelyek vagy egy 
partnerország számára nyújtott támogatást 
tartalmaznak, vagy két vagy három 
partnerország közötti régiós vagy 
szubregionális együttműködéssel 
foglalkoznak és amelyben tagállamok is 
részt vehetnek;

(a) országprogramok, vagy több országot 
érintő programok, amelyek vagy egy 
partnerország számára nyújtott támogatást 
tartalmaznak, vagy két vagy három 
partnerország közötti régiós vagy 
szubregionális együttműködéssel 
foglalkoznak és amelyben tagállamok vagy 
régióik is részt vesznek;

Or. en
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Indokolás

Taking into account the political and administrative organization of Member States and to be 
in coherence with the geographical eligibility for assistance under crossborder or 
transregional cooperation

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 52
6. cikk (1) bekezdés b) pont

(b) tematikus programok, amelyek több 
partnerországot érintő sajátos kihívásokkal 
foglalkoznak, és amelyekben egy vagy több 
tagállam is érdekelt lehet;

(b) tematikus programok, amelyek több 
partnerországot érintő sajátos kihívásokkal 
foglalkoznak, és amelyekben egy vagy több 
tagállam is érdekelt lehet az olyan kérdések 
kapcsán, mint az emberi jogok és a 
környezetvédelem;

Or. en

Indokolás

Thematic programmes are normally used to address invisible and recognisable way global 
challenge of particular importance, or, when this is considered appropriate the external 
projection of internal policies. This is particularly important since the simplification of the 
financial instrument means that instruments such as LIFE third countries will cease to exist 
under separate legal basis. It will be possible to associate Member States in thematic 
programmes through transregional cooperation. Environment and "people to people issues, 
including civil society development” are identified in the Communication of the Commission 
on the ENP Strategy Paper as part of the priorities for regional cooperation. Moreover, the 
possibility to create thematic programmes on these issues is mentioned in the Annex of the 
proposal (p.44), but needs also to be integrated in the text of the new Regulation so that it 
becomes mandatory.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 53
6. cikk (1) bekezdés c) pont

(c) határokon átnyúló együttműködési 
programok, amelyek egy vagy több 
tagállam, és egy vagy több partnerország 
közötti együttműködésre terjednek ki, és 
olyan régiókban valósulnak meg, amelyek az 
Európai Közösséggel meglévő közös 

(c) határokon átnyúló és transznacionális
együttműködési programok, amelyek egy 
vagy több tagállam (törlés), egy vagy több 
partnerország és egy vagy több EGT-
tagállam közötti együttműködésre terjednek 
ki, és olyan régiókban valósulnak meg, 
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határaik mentén találhatók. amelyek az Európai Közösséggel meglévő 
közös határaik mentén találhatók.

Or. en

Indokolás

The draft regulation does not take into account the role of the EEA-countries and Switzerland 
as our cooperation partners and co-donors. Particularly our Northern neighbours and 
partners, Norway and Iceland, are playing an active role in both bilateral and multilateral 
cooperation in the Northern Regions. Both countries are full members of the Council of the 
Baltic Sea States, Barents Euro-Arctic Council and the Arctic Council.

Módosítás, előterjesztette: Paavo Väyrynen

Módosítás: 54
6. cikk (1) bekezdés c) pont

(c) határokon átnyúló együttműködési 
programok, amelyek egy vagy több 
tagállam, és egy vagy több partnerország 
közötti együttműködésre terjednek ki, és 
olyan régiókban valósulnak meg, amelyek az 
Európai Közösséggel meglévő közös 
határaik mentén találhatók.

(c) határokon átnyúló együttműködési 
programok, amelyek egy vagy több tagállam 
és egy vagy több EGT-partner és
partnerország közötti együttműködésre 
terjednek ki, és olyan régiókban valósulnak 
meg, amelyek az Európai Közösséggel 
meglévő közös határaik mentén találhatók.

Or. en

Indokolás

The draft regulation does not take into account the role of the EEA-countries and Switzerland 
as our cooperation partners and co-donors. Particularly our Northern neighbours and 
partners, Norway and Iceland, are playing an active role in both bilateral and multilateral 
cooperation in the Northern Regions. Both countries are full members of the Council of the 
Baltic Sea States, Barents Euro-Arctic Council and the Arctic Council. When developing the 
European Neighbourhood Policy we should take fully into account all our Southern, Eastern 
and Northern Neighbours. Furthermore we should effectively utilise the economic resources 
of countries like Norway and Switzerland in co-financing of  the ENP.

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 55
6. cikk (1) bekezdés c) pont

(c) határokon átnyúló együttműködési (c) határokon átnyúló együttműködési 
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programok, amelyek egy vagy több 
tagállam, és egy vagy több partnerország 
közötti együttműködésre terjednek ki, és 
olyan régiókban valósulnak meg, amelyek az 
Európai Közösséggel meglévő közös 
határaik mentén találhatók.

programok, amelyek egy vagy több 
tagállam, és egy vagy több partnerország 
közötti együttműködésre terjednek ki, és 
olyan régiókban valósulnak meg, amelyek az 
Európai Közösséggel meglévő közös 
határaik közelében találhatók.

Or. en

Indokolás

The proposed amendment aims at enabling further participation of other European Union 
regions that could be excluded, due to the strict nature of the definition presented by the 
European Commission. Otherwise, it’s in accordance with Recital nr. 11.

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter

Módosítás: 56
6. cikk (1) bekezdés ca) pont (új)

ca) korlátozott erőforrásokkal rendelkező, 
az emberek határokon átnyúló (emberek és 
emberek közötti) együttműködését, valamint 
a polgárok, a magán- és önkéntes 
szervezetek és a közigazgatás és az 
intézmények közötti kommunikációt 
elősegítő mikroprojektek, amelyek kezelését 
közvetlenül a határokon átnyúló 
együttműködési kezdeményezésekre bízzák 
majd.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 57
6. cikk (2) bekezdés

(2) A regionális és szubregionális 
együttműködéssel foglalkozó tematikus 
programok és több országot érintő 
programok keretében e rendelet szerint 
közösségi támogatás nyújtható a 
partnerországok és tagállamok részvételével 
megvalósított, régiók közötti együttműködés 

(2) A regionális és szubregionális 
együttműködéssel foglalkozó tematikus 
programok és több országot érintő 
programok keretében e rendelet szerint 
közösségi támogatás nyújtandó a 
partnerországok és tagállamok részvételével 
megvalósított, régiók közötti együttműködés 
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számára. számára, amennyiben a közösségi 
segítségnyújtás célkitűzéseinek 
megvalósításához járul hozzá.

Or. en

Indokolás

As it’s stated in Article 1 (2), Community assistance under the Neighbourhood and 
Partnership Instrument has «the purpose of promoting crossborder and trans-regional 
cooperation».

Módosítás, előterjesztette: Mieczysław Edmund Janowski

Módosítás: 58
6. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A támogatásra jogosult EU-tagállamok 
határ menti régióira az e rendelet 
értelmében létrehozott, határ menti 
együttműködéssel kapcsolatos specifikus 
programok vonatkoznak majd. A 
transzregionális együttműködés révén a 
tagállamok a tematikus és/vagy a több 
tagállamot érintő programokban is részt 
vehetnek.

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 59
6. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A támogatásra jogosult EU-tagállamok 
határ menti régióira az e rendelet 
értelmében létrehozott, határ menti 
együttműködéssel kapcsolatos programok 
vonatkoznak majd. Mindenekelőtt lehetőség 
lesz arra, hogy a tagállamok 
transzregionális együttműködés révén a 
tematikus és/vagy a több tagállamot érintő
programokhoz is társuljanak.
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Or. en

Indokolás

It is important to underline that cross-border cooperation programmes cover the eligibility of 
border regions. It is important to emphasise a decentralised approach to the development of 
these programmes. Where programmes address regional and local issues, it is important that 
the EU regional and local authorities are fully involved in the development and 
implementation of the cross-border cooperation programmes.

Módosítás, előterjesztette: Constanze Angela Krehl

Módosítás: 60
7. cikk (1) bekezdés

(1) Az országprogramok, a több országot 
érintő programok és a tematikai programok 
esetében a 26. cikk (2) bekezdésben 
hivatkozott eljárás szerint stratégiai 
dokumentumokat fogadnak el. A stratégiai 
dokumentumok tükrözik a 3. cikkben 
hivatkozott politikai keretet és cselekvési 
terveket. A stratégiai dokumentumokat a 
politikai keretben meghatározott 
prioritásokkal összeegyeztethető időszakra 
készítik el, és azok többéves indikatív 
programokat tartalmaznak, beleértve a 
többéves indikatív pénzügyi előirányzatokat. 
Ezeket szükség szerint időnként 
felülvizsgálják, és a 26. cikk (2) 
bekezdésében hivatkozott eljárás szerint 
módosíthatják.

(1) Az országprogramok, a több országot 
érintő programok és a tematikai programok 
esetében a 26. cikk (2) bekezdésben 
hivatkozott eljárás szerint stratégiai 
dokumentumokat fogadnak el. A stratégiai 
dokumentumok tükrözik a 3. cikkben 
hivatkozott politikai keretet és cselekvési 
terveket. A stratégiai dokumentumokat a 
politikai keretben meghatározott 
prioritásokkal összeegyeztethető időszakra 
készítik el, és azok többéves indikatív 
programokat tartalmaznak, beleértve a 
többéves indikatív pénzügyi előirányzatokat.
Ezeket szükség szerint időnként 
felülvizsgálják, és a 26. cikk (2) 
bekezdésében hivatkozott eljárás szerint 
módosíthatják. Az 5 000 eurót meg nem 
haladó finanszírozási kerettel rendelkező
mikroprojekteket egyszerűsített, 
decentralizált eljárás révén lehet
feldolgozni.

Or. de

Indokolás

Eine Anwendung der zentralen Verfahren bei Projekten bis 5.000 €, würde zu 
verhältnismäßig sehr hohen Verwaltungskosten innerhalb des Projekts führen. Zum anderen 
stellen gerade diese Mikroprojekte eine gute Möglichkeit für kleine und regionale Vereine 
und Verbände dar, sich an europäischen Entwicklungen und Projekten zu beteiligen. Sie 
müssen schnell und unbürokratisch auf das neue Nachbarschafts- und 
Partnerschaftsinstrument zugreifen können.
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 61
7. cikk (1) bekezdés

(1) Az országprogramok, a több országot 
érintő programok és a tematikai programok 
esetében a 26. cikk (2) bekezdésben 
hivatkozott eljárás szerint stratégiai 
dokumentumokat fogadnak el. A stratégiai 
dokumentumok tükrözik a 3. cikkben 
hivatkozott politikai keretet és cselekvési 
terveket. Biztosítani kell a nem állami 
szereplők hatékony részvételét ezen 
stratégiai dokumentumok elkészítése során.
A stratégiai dokumentumokat a politikai 
keretben meghatározott prioritásokkal 
összeegyeztethető időszakra készítik el, és 
azok többéves indikatív programokat 
tartalmaznak, beleértve a többéves indikatív 
pénzügyi előirányzatokat. Ezeket szükség 
szerint időnként felülvizsgálják, és a 26. cikk 
(2) bekezdésében hivatkozott eljárás szerint 
módosíthatják.

(1) Az országprogramok, a több országot 
érintő programok és a tematikai programok 
esetében a 26. cikk (2) bekezdésben 
hivatkozott eljárás szerint stratégiai 
dokumentumokat fogadnak el. A stratégiai 
dokumentumok tükrözik a 3. cikkben 
hivatkozott politikai keretet és cselekvési 
terveket. Biztosítani kell a nem állami 
szereplők hatékony részvételét ezen 
stratégiai dokumentumok elkészítése során, 
különösen regionális/helyi szinten. A 
stratégiai dokumentumokat a politikai 
keretben meghatározott prioritásokkal 
összeegyeztethető időszakra készítik el, és 
azok többéves indikatív programokat 
tartalmaznak, beleértve a többéves indikatív 
pénzügyi előirányzatokat. Ezeket szükség 
szerint időnként felülvizsgálják, és a 26. cikk 
(2) bekezdésében hivatkozott eljárás szerint 
módosíthatják.

Or. en

Indokolás

In Cross Border cooperation is above all the involvement of the regional and local partners 
secured. Besides the participation of the social partner and other non-state actors should be 
supported when possible.

Módosítás, előterjesztette: Jan Olbrycht

Módosítás: 62
7. cikk (2) bekezdés

(2) Országprogramok vagy több országot 
érintő programok kialakítása során a 
Bizottság az előirányzatokat minden egyes 
programra úgy határozza meg, hogy 
figyelembe veszi az érintett ország vagy 
régió sajátos jellemzőit és igényeit, az adott 

(2) Országprogramok vagy több országot 
érintő programok kialakítása során a 
Bizottság az előirányzatokat objektív 
kritériumok alapján minden egyes 
programra úgy határozza meg, hogy 
figyelembe veszi az érintett ország vagy 
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országgal kialakítandó európai uniós 
együttműködés igényének szintjét, az 
irányítási kapacitást és az alapok befogadási 
képességét.

régió sajátos jellemzőit és igényeit, az adott 
országgal kialakítandó európai uniós 
együttműködés igényének szintjét, a 
meghatározott célkitűzések – különösen az 
európai szomszédsági politika és a 
demokratikus és gazdasági reformok 
végrehajtásának előrehaladására 
vonatkozó cselekvési tervek célkitűzéseinek 
– megvalósítása irányában tett 
előrehaladást, valamint az irányítási 
kapacitást és az alapok befogadási 
képességét.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Vladimír Železný

Módosítás: 63
7. cikk (3) bekezdés

(3) Kizárólag a határokon átnyúló 
együttműködés céljára, és annak érdekében 
hogy elkészítse a 9. cikk (1) bekezdésében 
hivatkozott közös programok listáját, a 
többéves indikatív előirányzatokat és azokat 
a területi egységeket, amelyek jogosultak a 
programokban részt venni, a 26. cikk (2) 
bekezdésében hivatkozott eljárás szerint egy, 
vagy ha szükséges, több egyedi stratégiai 
dokumentumot fogadnak el. Ez(ek) az 
egyedi stratégiai dokumentum(ok) elvileg 
hétéves időszakra vonatkozik (vonatkoznak), 
2007. január 1-től 2013. december 31-ig.

(3) Kizárólag a határokon átnyúló 
együttműködés céljára, és annak érdekében 
hogy elkészítse a 9. cikk (1) bekezdésében 
hivatkozott közös programok listáját, a 
többéves indikatív előirányzatokat és azokat 
a területi egységeket, valamint az EU 
tagállamait és potenciális tagjelölt országait 
és határ menti régióikat, amelyek 
jogosultak a programokban részt venni, a 26. 
cikk (2) bekezdésében hivatkozott eljárás 
szerint egy, vagy ha szükséges, több egyedi 
stratégiai dokumentumot fogadnak el, és 
további adminisztrációs terhet nem 
okozhatnak. Ez(ek) az egyedi stratégiai 
dokumentum(ok) elvileg hétéves időszakra 
vonatkozik (vonatkoznak), 2007. január 1-től 
2013. december 31-ig.

Or. en

Indokolás

It is necessary to state clearly which territorial units will be eligible to participate in any 
programme financed under ENPI
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 64
7. cikk (3) bekezdés

(3) Kizárólag a határokon átnyúló 
együttműködés céljára, és annak érdekében 
hogy elkészítse a 9. cikk (1) bekezdésében 
hivatkozott közös programok listáját, a 
többéves indikatív előirányzatokat és azokat 
a területi egységeket, amelyek jogosultak a 
programokban részt venni, a 26. cikk (2) 
bekezdésében hivatkozott eljárás szerint egy, 
vagy ha szükséges, több egyedi stratégiai 
dokumentumot fogadnak el. Ez(ek) az 
egyedi stratégiai dokumentum(ok) elvileg 
hétéves időszakra vonatkozik (vonatkoznak), 
2007. január 1-től 2013. december 31-ig.

(3) Kizárólag a határokon átnyúló 
együttműködés céljára, és annak érdekében 
hogy elkészítse a 9. cikk (1) bekezdésében 
hivatkozott közös programok listáját, a 
többéves indikatív előirányzatokat és azokat 
az országokat, uniós határ menti régiókat és 
a tagjelöltek partnereit, amelyek jogosultak 
a programokban részt venni, a 26. cikk (2) 
bekezdésében hivatkozott eljárás szerint egy, 
vagy ha szükséges, több egyedi stratégiai 
dokumentumot fogadnak el. Ez(eke)t az 
egyedi stratégiai dokumentumo(ka)t a 4. és 
5. cikkben meghatározott elvek és 
módszerek figyelembevételével kell 
elkészíteni, és elvileg hétéves időszakra 
vonatkoznak, 2007. január 1-től 2013. 
december 31-ig.

Or. en

Indokolás

It should be made clear which territorial units are eligible for participating in the 
programmes. The strategy papers should not generate any additional bureaucracy in order to 
safeguard possibilities for realisation. Besides the reference to better coordination and 
harmonisation of procedures in the provisions of the regulation, no reference is made to the 
administrative procedures a partner has to accomplish.

Módosítás, előterjesztette: Riitta Myller

Módosítás: 65
7. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) A Bizottság a források határ menti 
együttműködési programok közötti 
elosztásáról a támogatásra jogosult régió 
lakosainak száma és egyéb, az 
együttműködés intenzitását befolyásoló 
tényezők – így például a határ menti régió 
sajátosságai, igazgatási és 
támogatásabszorpciós képessége alapján 
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határoz.

Or. fi

Indokolás

Raja-alueyhteistyöohjelmiin myönnettävät määrärahojen jakoperusteet tulee määritellä 
asetustekstissä. Väestömäärä on objektiivinen ja oikeudenmukainen kriteeri, minkä lisäksi on 
tärkeää huomioida erilaiset epävarmuustekijät.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 66
7. cikk (4) bekezdés

(4) Az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
hozzájárul az e rendelet rendelkezései szerint 
kialakított és megvalósított, határokon 
átnyúló együttműködési programokhoz.

(4) Az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
hozzájárul az e rendelet rendelkezései szerint 
kialakított és megvalósított, határokon 
átnyúló együttműködési programokhoz 
azáltal, hogy biztosítja az EU regionális és 
helyi hatóságainak bevonását a tematikus 
és a több országot érintő programokba.

Or. en

Indokolás

If EU regional and local authorities are to utilise this programme to undertake trans-regional 
co-operation initiatives, in addition to cross-border initiatives, with their counterparts in the 
European neighbourhood, funds will be needed to be made available from the ERDF.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 67
III. cím

Határokon átnyúló együttműködés Határokon átnyúló és interregionális
együttműködés

Or. en

Indokolás

A reference to NUTS II level regions justifies a fully covered title extended with transnational 
cooperation. The Commission has to clarify under which form of cooperation it belongs.
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 68
8. cikk (1) bekezdés

(1) A 6. cikkben hivatkozott, határokon 
átnyúló együttműködési programok 
vonatkozhatnak az összes szárazföldi 
határra és a valamely közös tengeri 
medencéhez tartozó tengeri zónákra. E cím
értelmében az alábbi területi egységek 
támogathatóak:

(1) A 6. cikkben hivatkozott, határokon 
átnyúló együttműködési programok 
vonatkozhatnak az összes szárazföldi és 
tengeri határra. E cikk értelmében az alábbi 
területi egységek támogathatóak:

Or. en

Indokolás

For the purpose of clarification and the aims of cross-border cooperation as laid down in this 
regulation a single reference to maritime borders has the preference, besides the provisions 
are covered by an article and not a title.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 69
8. cikk (1) bekezdés b) pont

(b) Minden, a NUTS III. szintnek megfelelő 
vagy ezzel egyenértékű területi egység 
jelentős tengeri átkelőhelyek mentén;

(b) Minden, a NUTS III. szintnek megfelelő 
vagy ezzel egyenértékű területi egység a 150 
km-nél rövidebb tengeri átkelőhelyek 
mentén;

Or. en

Indokolás

It is important to tally the provisions of this regulation with the general regulation on the 
ERDF, ESF and the CF in which a martime borderlimit is set up to 150 KM. It is likely that 
the maritime co-operation under the neighbourhood instrument is passing by this provision.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 70
8. cikk (1) bekezdés c) pont
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(c) Minden, a NUTS II. szintnek megfelelő 
vagy ezzel egyenértékű partmenti területi 
egység, mely valamely, a tagállamokkal és a 
partnerországokkal közös tengeri 
medencével szomszédos.

törölve

Or. en

Indokolás

For the purpose of clarification it is necessary to make a reference to transnational 
cooperation programmes; the paragraph as such does not make clear by which type of 
cooperation NUTS II level regions are covered.

Módosítás, előterjesztette: Jan Olbrycht

Módosítás: 71
8. cikk (1) bekezdés c) pont

(c) Minden, a NUTS II. szintnek megfelelő 
vagy ezzel egyenértékű partmenti területi 
egység, mely valamely, a tagállamokkal és a 
partnerországokkal közös tengeri 
medencével szomszédos.

(c) Minden, a NUTS III. szintnek megfelelő 
vagy ezzel egyenértékű partmenti területi 
egység, mely valamely, a tagállamokkal és a 
partnerországokkal közös tengeri 
medencével szomszédos.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach

Módosítás: 72
8. cikk (2) bekezdés

(2) Különleges esetekben a támogathatóság 
kiterjeszthető azokra a területi egységekre, 
amelyek határosak az 1. bekezdésben 
hivatkozottakkal.

(2) Különleges esetekben a támogathatóság 
kiterjeszthető azokra a területi egységekre, 
amelyek határosak az 1. bekezdésben 
hivatkozottakkal, amennyiben e kiterjesztés 
az adott terület fejlődésének kezeléséhez 
szükséges.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 73
8. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A 6. cikk (1) bekezdés c) pontban 
hivatkozott interregionális együttműködési 
programok vonatkozhatnak a valamely 
közös tengeri medencéhez tartozó összes 
tengeri zónára. E cikk értelmében a 
támogatásra jogosult valamennyi, a NUTS 
II. szintnek megfelelő vagy ezzel 
egyenértékű partmenti területi egység, mely 
valamely, a tagállamokkal és a 
partnerországokkal közös tengeri 
medencével szomszédos.

Or. en

Indokolás

NUTS II coastal regions do not fall under cross- border cooperation. It is therefore necessary 
to set up a seperate paragraph referring to the specific characteristics of interregional 
cooperation.

Módosítás, előterjesztette: Mieczysław Edmund Janowski

Módosítás: 74
8. cikk (3a) bekezdés (új)

A NUTS II. szintnek megfelelő partmenti 
régiók közötti együttműködés értékelésére 
megfelelő eszközöket kell kialakítani; 
ezeket a specifikus programfajtákhoz kell 
igazítani.

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 75
8. cikk (3a) bekezdés (új)

A NUTS II. szintnek megfelelő partmenti 
régiók számára a tengeri medencékre 
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vonatkozó programokon belül megfelelő 
eszközöket kell kialakítani; ezeknek meg 
kell felelniük a specifikus 
programfajtának: transznacionális 
programok, illetve határokon átnyúló 
programok.

Or. en

Indokolás

For the purpose of clarification it should be made clear to which category involving NUTS II 
coastal regions belong: cross-border programmes or interregional  programmes.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 76
9. cikk (2) bekezdés

(2) A szárazföldi határokra és tengeri 
átkelőhelyekre vonatkozó közös 
programokat határonként alakítják ki, és 
azok egy vagy több tagállamhoz, valamint 
egy vagy több partnerországhoz tartozó 
támogatható területi egységeket 
tartalmaznak. A partmenti régiókra 
érvényes közös programok többoldalúak, és 
több részt vevő országhoz – beleértve 
legalább egy tagállamot és egy 
partnerországot – tartozó tengeri medencére 
néző területi egységeket tartalmaznak.

(2) A szárazföldi határokra és tengeri 
átkelőhelyekre vonatkozó közös 
programokat határonként alakítják ki, és 
azok egy vagy több tagállamhoz, valamint 
egy vagy több partnerországhoz tartozó 
támogatható területi egységeket 
tartalmaznak. A NUTS II. szintnek 
megfelelő partmenti régiókra érvényes 
közös operatív programok többoldalúak, és 
több részt vevő országhoz – beleértve 
legalább egy tagállamot és egy 
partnerországot – tartozó tengeri medencére 
néző területi egységeket tartalmaznak.

Or. en

Indokolás

In the interests of standardising terminology, the term joint operational programmes should 
be used in preference of joint programmes as this tally better with the expression used in 
ERDF territorial cooperation.

Módosítás, előterjesztette: Jamila Madeira

Módosítás: 77
9. cikk (2) bekezdés
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(2) A szárazföldi határokra és tengeri 
átkelőhelyekre vonatkozó közös
programokat határonként alakítják ki, és 
azok egy vagy több tagállamhoz, valamint 
egy vagy több partnerországhoz tartozó 
támogatható területi egységeket 
tartalmaznak. A partmenti régiókra érvényes 
közös programok többoldalúak, és több részt 
vevő országhoz – beleértve legalább egy 
tagállamot és egy partnerországot – tartozó 
tengeri medencére néző területi egységeket 
tartalmaznak.

(2) A szárazföldi határokra és tengeri 
átkelőhelyekre vonatkozó operatív
programokat határonként alakítják ki, és 
azok egy vagy több tagállamhoz, valamint 
egy vagy több partnerországhoz tartozó 
támogatható területi egységeket 
tartalmaznak. A partmenti régiókra érvényes
operatív programok többoldalúak, és több 
részt vevő országhoz – beleértve legalább 
egy tagállamot és egy partnerországot –
tartozó tengeri medencére néző területi 
egységeket tartalmaznak.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Riitta Myller

Módosítás: 78
9. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A közös programokat az érintett tag- és 
partnerországnak megfelelő regionális 
szinten kell létrehozni, az intézményi 
rendszer és a partnerség elvének 
figyelembevételével.

Or. fi

Indokolás

Tarkistuksella halutaan huomioida alueiden erityispiirteet yhteisiä ohjelmia perustettaessa.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 79
9. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) A közös operatív programokat az 
érintett tagállamoknak és 
partnerországoknak a regionális és helyi 
testületekkel való szoros együttműködésben 
kell kialakítania és a megfelelő 
decentralizált területi szinten kell 
megvalósítania, az intézményi 
rendszerükkel összhangban, a partnerség 
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elvének figyelembevételével. Általában a 
2007. január 1-től 2013. december 31-ig 
terjedő, hétéves időszakra kell 
vonatkozniuk.

Or. en

Indokolás

The principle of subsidiarity does not specifically have a clear meaning in third countries as it 
is based on European Acquis. In order to safeguard the role of the decentralised authorities in 
establishing joint operational programmes, meantioning their involvement and referring to the 
principle of partnership is necessary. To make the opinion coherent, therefore article 4 should 
be modified.

Módosítás, előterjesztette: Riitta Myller

Módosítás: 80
9. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) A rendelet 8. cikkének (1) bekezdés a) 
és b) pontjában foglalt régiók mellett fekvő, 
NUTS III. szintnek megfelelő régiókban a 
határokon átnyúló együttműködéssel 
kapcsolatos tevékenységek számára 
megfelelően indokolt esetben támogatás 
jóváhagyható, amelynek nagysága az 
érintett intézkedési program 
költségvetésének legfeljebb 20 százaléka 
lehet.

Or. fi

Indokolás

Asetuksen johdanto-osan 14 mukaisesti rajat ylittävän yhteistyön perustana ovat 
naapuruuspoliittisista ohjelmista kaudella 2004–2006 saadut kokemukset. Tämän periaatteen 
mukaisesti kaikkien nykyisten naapuruusohjelmiin osallistuvien alueiden pitää voida 
osallistua tuleviin raja-alueyhteistyöohjelmiin. Säännös vastaa aluekehitysrahastoasetuksen 
22 artiklan 1 kohtaa.

Módosítás, előterjesztette: Jan Olbrycht

Módosítás: 81
9. cikk (3a) bekezdés (új)
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(3a) A 8. cikk (1) bekezdés a) és b) 
pontjában foglalt területi egységek közötti 
együttműködés esetében, megfelelően 
indokolt esetben az érintett közös program 
költségvetésének legfeljebb 20%-áig 
nyújtható támogatás a NUTS III. szintű, az 
említett területekkel szomszédos területeken 
folytatandó tevékenységek számára.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Módosítás: 82
9. cikk (5) bekezdés

(5) A közös programok a részt vevő 
országok vagy a Bizottság 
kezdeményezésére felülvizsgálhatók annak 
érdekében, hogy figyelembe vegyék az 
együttműködési prioritásokban 
bekövetkezett változásokat, a társadalmi-
gazdasági fejlődést, az érintett intézkedések 
megvalósításából és a nyomonkövetési és 
értékelési folyamatból adódó eredményeket, 
valamint a rendelkezésre álló segítség 
összegének kiigazítása, és a források 
újraelosztása iránti igényt.

(5) Az operatív programok a részt vevő 
országok vagy a Bizottság 
kezdeményezésére felülvizsgálhatók annak 
érdekében, hogy figyelembe vegyék az 
együttműködési prioritásokban 
bekövetkezett változásokat, a társadalmi-
gazdasági fejlődést, az érintett intézkedések 
megvalósításából és a nyomonkövetési és 
értékelési folyamatból adódó eredményeket, 
valamint a rendelkezésre álló segítség 
összegének kiigazítása, és a források 
újraelosztása iránti igényt.

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Jan Olbrycht

Módosítás: 83
9. cikk (5) bekezdés

(5) A közös programok a részt vevő 
országok vagy a Bizottság 
kezdeményezésére felülvizsgálhatók annak 
érdekében, hogy figyelembe vegyék az 
együttműködési prioritásokban 
bekövetkezett változásokat, a társadalmi-
gazdasági fejlődést, az érintett intézkedések 
megvalósításából és a nyomonkövetési és 

(5) Az operatív programok a részt vevő 
országok, a részt vevő uniós határ menti 
régiók vagy a Bizottság kezdeményezésére 
felülvizsgálhatók annak érdekében, hogy 
figyelembe vegyék az együttműködési 
prioritásokban bekövetkezett változásokat, a 
társadalmi-gazdasági fejlődést, az érintett 
intézkedések megvalósításából és a 
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értékelési folyamatból adódó eredményeket, 
valamint a rendelkezésre álló segítség 
összegének kiigazítása, és a források 
újraelosztása iránti igényt.

nyomonkövetési és értékelési folyamatból 
adódó eredményeket, valamint a 
rendelkezésre álló segítség összegének 
kiigazítása, és a források újraelosztása iránti 
igényt.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 84
9. cikk (5) bekezdés

(5) A közös programok a részt vevő 
országok vagy a Bizottság 
kezdeményezésére felülvizsgálhatók annak 
érdekében, hogy figyelembe vegyék az 
együttműködési prioritásokban 
bekövetkezett változásokat, a társadalmi-
gazdasági fejlődést, az érintett intézkedések 
megvalósításából és a nyomonkövetési és 
értékelési folyamatból adódó eredményeket, 
valamint a rendelkezésre álló segítség 
összegének kiigazítása, és a források 
újraelosztása iránti igényt.

(5) A közös operatív programok a részt vevő 
országok, a részt vevő uniós határ menti
régiók vagy a Bizottság kezdeményezésére 
felülvizsgálhatók annak érdekében, hogy 
figyelembe vegyék az együttműködési 
prioritásokban bekövetkezett változásokat, a 
társadalmi-gazdasági fejlődést, az érintett 
intézkedések megvalósításából és a 
nyomonkövetési és értékelési folyamatból 
adódó eredményeket, valamint a 
rendelkezésre álló segítség összegének 
kiigazítása, és a források újraelosztása iránti 
igényt.

Or. en

Indokolás

In the interests of standardising terminology, the term joint operational programmes should 
be used in preference of joint programmes as this tally better with the expression used in 
ERDF territorial cooperation. EU border regions should not be excluded from making 
initiatives; the management of cross-border programmes is normally the responsibility of the 
EU border regions; they have the experience and know about specific needs.

Módosítás, előterjesztette: Riitta Myller

Módosítás: 85
9. cikk (6) bekezdés

(6) A közös programok elfogadása után a 
Bizottság, a 2002. június 25-i 1605/2002/EK 
rendelet – a költségvetési rendelet –

(6) A közös programok elfogadása után a 
Bizottság, a 2002. június 25-i 1605/2002/EK 
rendelet – a költségvetési rendelet –
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megfelelő rendelkezéseivel tel összhangban 
a részt vevő országokkal többéves
finanszírozási megállapodást köt, amely az 
Európai Közösség általános költségvetésére 
alkalmazandó.

megfelelő rendelkezéseivel tel összhangban 
a partnerországokkal többéves
finanszírozási megállapodást köt, amely az 
Európai Közösség általános költségvetésére 
alkalmazandó.

Or. fi

Indokolás

Jäsenvaltiot tulevat oikeudellisesti sidotuiksi ohjelmien sisältöön jo komission päätöksellä 
ohjelman hyväksymisestä.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 86
9. cikk (7) bekezdés

(7) A részt vevő országok, a partnerségi elv 
figyelembevételével, közösen választják ki 
azokat a részprogramokat, amelyek 
összhangban vannak a közösségi 
támogatásban részesülő közös program 
prioritásaival és intézkedéseivel. 

(7) Az irányító vagy felügyelő bizottságban 
képviselettel rendelkező részt vevő országok 
és uniós határ menti régiók, a partnerség és 
a szubszidiaritás elvének
figyelembevételével, közösen választják ki 
azokat a részprogramokat, amelyek 
összhangban vannak a közösségi 
támogatásban részesülő közös program 
prioritásaival és intézkedéseivel.

Or. en

Indokolás

The subsidiarity principle should be mentioned in order to guarantee the participation of EU 
borderregions and policy as close as possible to the peoples need. The body for making the 
selection should also be specified, in keeping with the territorial cooperation it ought to be a 
steering committee.

Módosítás, előterjesztette: Jan Olbrycht

Módosítás: 87
9. cikk (8) bekezdés

(8) Kivételes körülmények esetén, amikor a 
részt vevő országok kapcsolataiban 
jelentkező problémák miatt nincs lehetőség 

8) Különleges és megfelelően indokolt 
esetekben, amikor a részt vevő országok 
vagy az EU és a partnerország
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közös program kialakítására, a Bizottság 
elfogadhat egy olyan programot, amely e 
cikk jelentése értelmében nem minősül 
közös programnak, de ami lehetővé teszi a 
tagállami határtérség vagy határtérségek 
számára, hogy az e rendelet szerinti 
támogatásban részesülhessenek. 

kapcsolataiban jelentkező problémák miatt 
nincs lehetőség közös program kialakítására, 
a Bizottság elfogadhat egy olyan programot, 
amely e cikk jelentése értelmében nem 
minősül közös programnak, de ami lehetővé 
teszi a tagállami határtérség vagy 
határtérségek számára, hogy az e rendelet 
szerinti támogatásban részesülhessenek.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 88
9. cikk (8a) bekezdés (új)

(8a) Amennyiben a tagállam és a 
partnerországok politikai vagy technikai 
okokból nem tudnak időben megállapodni 
egy közös, megosztott igazgatási rendszer 
létrehozásáról, alkalmazhatók alternatív 
igazgatási rendszerek is, amelyekben az 
EU-n kívül végrehajtott tevékenységekért a 
Bizottság vállalja a felelősséget.

Or. en

Indokolás

The current system is tested and clarified. Up from this basis there shouldn´t be a different 
suystem once again.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 89
10. cikk (1) bekezdés

(1) A közös programokat elvben egy 
valamelyik tagállamba telepített közös 
irányító hatóság valósítja meg.

(1) A közös programokat elvben egy közös, 
megosztott vezetés valósítja meg, ami egy 
valamelyik tagállamba telepített közös 
irányító hatóság és közös titkárság révén 
valósul meg; a közös titkárságnak nem 
szükséges a közös irányító hatóság alá
tartoznia. Amennyiben a tagállam és a 
partnerország jogi vagy technikai okokból 
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nem tud időben megállapodni egy közös, 
megosztott igazgatási rendszer 
létrehozásáról, a CBC-program 
végrehajthatósága érdekében alternatív 
igazgatási rendszerek is alkalmazhatók.

Or. el

Indokolás

In the interests of standardising terminology, the term joint operational programmes should 
be used in preference of joint programmes as these tallies with the expression used in ERDF 
territorial cooperation. Unlike with territorial cooperation, no mention is made of a 
decentralised implementation with the participation of regional and local bodies or of a 
decentralised steering committee. The joint secretariat should be mentioned in addition to the 
joint managing authority, located in the border region of one of the EU Member States, but 
not necessarily at the managing authority (e. g. in a Euroregion or similar structure). In case 
there will be no agreement with a neighbouring country, an agreement has to be found. The 
transitional phase 2004 – 2006 introduces an improved system that should be used further on. 
There shouldn’t be a different system once again (this also applies to the amendments no.  19, 
20, 21, 22, 23, 24 in the report of Mr. Szymanski).

Módosítás, előterjesztette: Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Módosítás: 90
10. cikk (1) bekezdés

(1) A közös programokat elvben egy 
valamelyik tagállamba telepített közös 
irányító hatóság valósítja meg.

(1) Az operatív programokat elvben 
decentralizált módon egy valamelyik 
tagállamba telepített közös irányító hatóság 
és egy közös titkárság valósítja meg.

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Riitta Myller

Módosítás: 91
10. cikk (3) bekezdés

(3) A „közös irányító hatóság” bármely 
olyan a közszférához – beleértve az államot 
is –, vagy a magánszférához tartozó 
országos, regionális vagy helyi szintű 
hatóságot vagy szervet jelent, amelyet egy 
közös programban érintett tagállam, vagy 

(3) A „közös irányító hatóság” bármely 
olyan a közszférához – beleértve az államot 
is –, vagy a magánszférához tartozó 
országos, regionális vagy helyi szintű 
hatóságot vagy szervet jelent, amelyet egy 
közös programban érintett tagállam, vagy 
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tagállamok és a partnerország vagy 
partnerországok jelölnek ki, és amely 
rendelkezik azzal a pénzügyi és igazgatási 
kapacitással, hogy a közösségi támogatást 
kezelje, valamint azzal a jogképességgel, 
hogy az e rendelet szerint szükséges 
megállapodásokat megkösse.

tagállamok és a partnerország vagy 
partnerországok jelölnek ki, és amely 
rendelkezik azzal a pénzügyi és igazgatási 
kapacitással, hogy a közösségi támogatást 
kezelje, valamint azzal a jogképességgel, 
hogy az e rendelet szerint szükséges 
megállapodásokat megkösse. A határokon 
átnyúló együttműködés kapcsán a közös 
irányító hatóságot az érintett tagállam 
határ menti régiójába kell telepíteni.

Or. fi

Indokolás

Määritettäessä rajat ylittävien yhteistyöohjelmien hallintaviranomaista on noudatettava 
suhteellisuusperiaatetta. Saavutettaisiin enemmän joustavuutta sekä naapurialueiden 
tavoitteisiin ja tarpeisiin liittyvää johdonmukaisuutta, jos tämä tehtävä annettaisiin asiaan 
suoraan liittyvien alueiden viranomaisille.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 92
11. cikk (2) bekezdés

(2) A végrehajtási szabályokban szereplő
kérdések tartalmazzák az alapok 
odaítélésének kritériumait és eljárásait, a 
társfinanszírozás mértékét, a közös 
programok előkészítését, a projektek közös 
kiválasztását, a támogatás technikai és 
pénzügyi igazgatását, a pénzügyi ellenőrzést 
és az auditot, a nyomonkövetést és az 
értékelést, a láthatóságot és a 
nyilvánosságot. Szintén ismertetni kell az 
alternatív igazgatási rendszereket, különösen 
az átmeneti szakaszokban.

(2) A végrehajtási szabályokban szereplő 
kérdések tartalmazzák az alapok 
odaítélésének kritériumait és eljárásait, a 
társfinanszírozás mértékét, a közös 
programok előkészítését, a közös irányító 
hatóság, az irányító/felügyelő bizottság és a 
közös titkárság kinevezését és működését, a 
kiadások elfogadhatóságát, a projektek 
közös kiválasztását, a támogatás technikai és 
pénzügyi igazgatását, a pénzügyi ellenőrzést 
és az auditot, a nyomonkövetést és az 
értékelést, a láthatóságot és a 
nyilvánosságot. Szintén ismertetni kell az 
alternatív igazgatási rendszereket, különösen 
az átmeneti szakaszokban.

Or. en

Indokolás

The implementing rules should also cover the designation and establishment of the managing 
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authorities of the Cross-border programmes. The implementing rules set the guidelines to 
prepare for realisation of joint operational programmes.

Módosítás, előterjesztette: Riitta Myller

Módosítás: 93
11. cikk (2) bekezdés

(2) A végrehajtási szabályokban szereplő 
kérdések tartalmazzák az alapok 
odaítélésének kritériumait és eljárásait, a 
társfinanszírozás mértékét, a közös 
programok előkészítését, a projektek közös 
kiválasztását, a támogatás technikai és 
pénzügyi igazgatását, a pénzügyi ellenőrzést 
és az auditot, a nyomonkövetést és az 
értékelést, a láthatóságot és a 
nyilvánosságot.

(2) A végrehajtási szabályokban szereplő 
kérdések tartalmazzák (törlés) a 
társfinanszírozás mértékét, a közös 
programok előkészítését, a közös hatóság 
kinevezését és feladatkörét, az elfogadható 
kiadásokat, a projektek közös kiválasztását, 
a támogatás technikai és pénzügyi
igazgatását, a pénzügyi ellenőrzést és az 
auditot, a nyomonkövetést és az értékelést, a 
láthatóságot és a nyilvánosságot.

Or. fi

Indokolás

On tärkeää, että komission toimeenpanosäännöillä säädetään tarkemmin yhteisen 
viranomaisen nimeämisestä ja tehtävistä sekä tukikelpoisista kustannuksista. Artiklan 7 
kohtaan 3 a (uusi) tehty tarkistus puolestaan liittyy allokointikriteereihin, joiden jakoperusteet 
tulisi määritellä jo asetustekstissä

Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach

Módosítás: 94
13. cikk (4) bekezdés

(4) A Bizottság, tájékoztatás céljából, a 
határozatától számított egy hónapos 
határidővel eljuttatja a tagállamoknak az 
egyedi intézkedéseket.

(4) A Bizottság, tájékoztatás céljából, a 
határozatától számított egy hónapos 
határidővel eljuttatja a tagállamoknak és az 
Európai Parlamentnek az egyedi 
intézkedéseket.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 95
14a. cikk (új)

(14a) A határokon átnyúló 
együttműködésnek nyújtott segítségnyújtás 
típusai
Támogathatóság
Az általános határokon átnyúló 
együttműködés fejlesztése közös gazdasági 
és szociokulturális tevékenységek által, 
valamint a határokon átnyúló régiók 
fenntartható területi fejlődésének 
elősegítését célzó intézkedések, elsősorban:

a) a határokon átnyúló területek 
gazdasági szövete kifejlődésének 
ösztönzése, kiváltképp a KKV-k, az 
idegenforgalom, a kutatás és 
fejlesztés és a határokon átnyúló 
kereskedelem fejlesztése révén;

b) a közös környezetvédelem és –
gazdálkodás, valamint a közös 
kockázatmegelőzés ösztönzése, 
beleértve az édesvízellátás, stabil 
hulladék- és szennyvízkezelés, a 
megújuló energiák és a 
hagyományos energiaellátás 
területét érintő határokon átnyúló 
infrastruktúrák kialakítását is;

c) az elszigeteltség csökkentése 
infrastrukturális beruházások 
révén, főként az összeköttetések 
hiányának megszüntetése és a 
másodlagos összeköttetések javítása 
által, a közlekedéshez, a 
tájékoztatási és kommunikációs 
hálózatokhoz, illetve a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
javítása érdekében;

d) a határokon átnyúló dolgozói 
mobilitás, a határokon átnyúló 
munkaerőpiac integrációja, közös 
helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések, illetve képzési és 
szociális integrációs intézkedések 
elősegítése, valamint az emberi 
erőforrások és a kutatási és műszaki 
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fejlesztési képességek megosztása;
e) a határokon átnyúló szociokulturális 
együttműködés fejlesztése és előmozdítása, 
beleértve a közös infrastruktúrákat például 
az oktatás és az egészségügy területén.

Or. en

Indokolás

Cross-border cooperation under INTERREG within the EU and to a large extends also in 
PHARE CBC and TACIS CBC concerns particularly the cooperation of the regional/local 
level in partnership with the states. This should also be taken into consideration in the 
Neighbourhood and Partnership programme. Accordingly, eligible measures differ from those 
of the national level. The list stated here is in line with the eligible cross-border cooperation 
measures in ERDF, Chapter, "Territorial Cooperation“.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 96
14. cikk d) pont

(d) a nemzetközi szervezetek, beleértve a 
regionális szervezeteket, az ENSZ-szerveket, 
-szolgálatokat és -missziókat, a nemzetközi 
pénzügyi intézményeket és fejlesztési 
bankokat, amennyiben hozzájárulnak e 
rendelet célkitűzéseihez;

(d) a nemzetközi szervezetek, beleértve a 
regionális szervezeteket, az ENSZ-szerveket, 
-szolgálatokat és -missziókat, a nemzetközi 
pénzügyi intézményeket és fejlesztési 
bankokat, amennyiben hozzájárulnak az e 
rendelet célkitűzéseinek megfelelő
határokon átnyúló együttműködéshez;

Or. en

Indokolás

Under certain circumstances, funds for the EU border regions participating in the ENPI may 
be used for the institutions and the like that failed to receive support for cross-border 
cooperation in the past

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 97
14. cikk f) pont

(f) az Európai Unió ügynökségei; (f) az Európai Unió ügynökségei, 
amennyiben hozzájárulnak az e rendelet 
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célkitűzéseinek megfelelő határokon 
átnyúló együttműködéshez;

Or. en

Indokolás

Under certain circumstances, funds for the EU border regions participating in the ENPI may 
be used for the institutions and the like that failed to receive support for cross-border 
cooperation in the past.

Módosítás, előterjesztette: Jan Olbrycht

Módosítás: 98
14. cikk f) pont

(f) az Európai Unió ügynökségei; (f) az Európai Unió ügynökségei és egyéb, e 
rendelet célkitűzéseinek megvalósítása 
érdekében létrehozott EU-testületek.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 99
14. cikk hx) pont

(x) bármely nem kormányzati szervezet és 
független alapítvány, amely képes 
hozzájárulni a fejlődéshez;

(x) határokon átnyúló egyesületek, nem 
kormányzati szervezetek és független 
alapítványok;

Or. en

Indokolás

As cross-border associations would be able to make a significant contribution to the 
realisation of the goals of ENPI, it is important to mention them even if they could be 
considered to fall under some of the other eligible categories. Cross-border associations (not 
interregional ones) are meant, which make a significant contribution. As interregional 
associations would be able to make a significant contribution to the realisation of the goals of 
the ENPI, it is important to mention them even if they could be considered to fall under some 
of the other eligible categories.
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Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach

Módosítás: 100
15. cikk (2) bekezdés a) pont

(a) a tagállamokból küldött, a közszférából 
érkező szakértőket bevonó célzott igazgatási 
együttműködési intézkedések 
finanszírozására is, egyedileg erre kialakított 
szabályok szerint;

(a) a tagállamokból, valamint regionális és 
helyi hatóságaikból küldött, a közszférából 
érkező szakértőket bevonó célzott igazgatási 
együttműködési intézkedések 
finanszírozására is, egyedileg erre kialakított 
szabályok szerint;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Módosítás: 101
15. cikk (2) bekezdés a) pont

(a) a tagállamokból küldött, a közszférából 
érkező szakértőket bevonó célzott igazgatási 
együttműködési intézkedések 
finanszírozására is, egyedileg erre kialakított 
szabályok szerint;

(a) a tagállamokból, valamint regionális és 
helyi hatóságaikból küldött, a közszférából 
érkező szakértőket bevonó célzott igazgatási 
együttműködési intézkedések 
finanszírozására is, egyedileg erre kialakított 
szabályok szerint;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 102
15. cikk (2) bekezdés a) pont

(a) a tagállamokból küldött, a közszférából 
érkező szakértőket bevonó célzott igazgatási 
együttműködési intézkedések 
finanszírozására is, egyedileg erre kialakított 
szabályok szerint;

(a) a tagállamokból, valamint regionális és 
helyi hatóságaikból küldött, a közszférából 
érkező szakértőket bevonó célzott igazgatási 
együttműködési intézkedések 
finanszírozására is, egyedileg erre kialakított 
szabályok szerint;

Or. en
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Indokolás

EU regional authorities have a wealth of experience to share with their counterparts in the 
countries of the European Neighbourhood and such administrative co-operation measures 
can contribute greatly to the development of grassroots democracy.

Módosítás, előterjesztette: Jan Olbrycht

Módosítás: 103
15. cikk (2) bekezdés g) pont

(g) felhasználható nemzetközi és regionális 
szervezetek, egyéb adományozók vagy 
partnerországok által létrehozott alaphoz 
történő hozzájárulásra;

(g) felhasználható az Európai Unió, 
tagállamok, nemzetközi és regionális 
szervezetek, egyéb adományozók vagy 
partnerországok által létrehozott alaphoz 
történő hozzájárulásra;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter

Módosítás: 104
16. cikk (1) bekezdés

(1) A közösségi támogatás a program 
irányításához és céljai megvalósításához 
közvetlenül szükséges előkészítő, 
nyomonkövető, auditálási és értékelési 
tevékenységekhez közvetlenül szükséges 
költségeket is fedezheti, mint többek között 
a tanulmányok, az értekezletek, az 
információs tevékenységek, a tudatosítás, a 
képzés és a kiadási tevékenységek, az 
információcserét szolgáló informatikai 
hálózatokkal kapcsolatos költségek, továbbá 
minden olyan igazgatási és technikai 
költség, amelyeket a Bizottság a program 
irányításához igénybe vehet. Ide tartoznak 
azok igazgatási támogatási költségek is, 
amelyek a program irányítása érdekében a 
Bizottság delegációiban szükségesek.

(1) A közösségi támogatás a program 
irányításához és céljai megvalósításához 
közvetlenül szükséges előkészítő, 
nyomonkövető, auditálási és értékelési 
tevékenységekhez közvetlenül szükséges 
költségeket is fedezheti, mint többek között 
a tanulmányok, az értekezletek, az 
információs tevékenységek, a tudatosítás, a 
képzés és a kiadási tevékenységek, a
partnereknek a program különböző 
szakaszaiban való részvételének lehetővé 
tételét célzó képzési intézkedések, az 
információcserét szolgáló informatikai 
hálózatokkal kapcsolatos költségek, az 
eurégiók és titkárságaik létrehozásához 
adott technikai segítségnyújtás, továbbá 
minden olyan igazgatási és technikai 
költség, amelyeket a Bizottság a program 
irányításához igénybe vehet. Ide tartoznak 
azok igazgatási támogatási költségek is, 
amelyek a program irányítása érdekében a 
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Bizottság delegációiban szükségesek.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 105
17. cikk (1) bekezdés a) pont

(a) tagállamok, különösen állami vagy félig 
állami szerveik;

(a) tagállamok, valamint regionális és helyi 
szintű, illetve különösen állami vagy félig 
állami szerveik;

Or. en

Indokolás

The regional/ local level is the most important one in the field of cross-border cooperation

Módosítás, előterjesztette: Paavo Väyrynen

Módosítás: 106
17. cikk (1) bekezdés b) pont

(b) adományozó ország, különösen állami és 
félig állami szerveik; 

(b) EGT-tagállamok, Svájc és más
adományozó országok, különösen állami és 
félig állami szerveik; 

Or. en

Indokolás

Justification

The draft regulation does not take into account the role of the EEA-countries and Switzerland 
as our cooperation partners and co-donors. Particularly our Northern neighbours and 
partners, Norway and Iceland, are playing an active role in both bilateral and multilateral 
cooperation in the Northern Regions. Both countries are full members of the Council of the 
Baltic Sea States, Barents Euro-Arctic Council and the Arctic Council. When developing the 
European Neighbourhood Policy we should take fully into account all our Southern, Eastern 
and Northern Neighbours. Furthermore we should effectively utilise the economic resources 
of countries like Norway and Switzerland in co-financing of  the ENP.
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 107
19. cikk (1) bekezdés

(1) A költségvetési kötelezettségvállalások 
megállapítása a 9. cikk (5) bekezdése, a 12. 
cikk (1) bekezdése, a 13. cikk (1) bekezdése 
és a 16. cikk (3) bekezdése szerinti 
bizottsági határozatok alapján történik.

(1) A többéves költségvetési 
kötelezettségvállalások megállapítása a 9. 
cikk (5) bekezdése, a 12. cikk (1) bekezdése, 
a 13. cikk (1) bekezdése és a 16. cikk (3) 
bekezdése szerinti bizottsági határozatok 
alapján történik.

Or. en

Indokolás

Multi-annual budget commitments are key-element of the structural funds and vitally 
important for ensuring the qualitive development of cross-border cooperation on the EU´s  
future external borders and placing EU border regions on an equal footing with the Union´s 
internal borders.

Módosítás, előterjesztette: Paavo Väyrynen

Módosítás: 108
21. cikk (2) bekezdés harmadik francia bekezdés

– az Európai Gazdasági Térség bármely 
tagállama előtt

– az Európai Gazdasági Térség bármely 
tagállama és Svájc előtt

Or. en

Indokolás

The draft regulation does not take into account the role of the EEA-countries and Switzerland 
as our cooperation partners and co-donors. Particularly our Northern neighbours and 
partners, Norway and Iceland, are playing an active role in both bilateral and multilateral 
cooperation in the Northern Regions. Both countries are full members of the Council of the 
Baltic Sea States, Barents Euro-Arctic Council and the Arctic Council. When developing the 
European Neighbourhood Policy we should take fully into account all our Southern, Eastern 
and Northern Neighbours. Furthermore we should effectively utilise the economic resources 
of countries like Norway and Switzerland in co-financing of  the ENP.
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Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach

Módosítás: 109
28. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) A segítségnyújtás nem adható meg, 
illetve fel kell függeszteni, amennyiben 
bármely intézkedést vagy a kedvezményezett 
bármely tevékenységét a közösségi 
vívmányokkal vagy egyéb – az emberi 
jogok, így többek között az emberi jogokról 
és alapvető szabadságjogokról szóló 
európai chartában elismert, illetve a az EU 
fejlesztési politikájával összhangban a 
fejlődéshez való jog gyakorlásához 
alapvetően szükségesként elismert jogok 
védelmét célzó – nemzetközi közjogi 
alapelvvel ellentétes módon valósítanak 
meg.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Riitta Myller

Módosítás: 110
29. cikk

(29) E rendelet 2007-2013 közötti 
időszakban történő megvalósításának 
pénzügyi referenciaösszege 14 929 millió €. 
Az éves előirányzatokat a költségvetési 
hatóság engedélyezi, a pénzügyi terv 
keretein belül.

(29) E rendelet 2007-2013 közötti 
időszakban történő megvalósításának 
pénzügyi referenciaösszege 14 929 millió €,
amely összegből xxx eurót a határokon 
átnyúló együttműködési programok 
számára különítenek el. Az éves 
előirányzatokat a költségvetési hatóság 
engedélyezi, a pénzügyi terv keretein belül.

Or. fi

Indokolás

Raja-alueyhteistyö tuo lisäarvoa itse alueiden lisäksi myös koko Euroopan unionille. 
Pääsääntöisesti seitsemäksi vuodeksi suunniteltavat ja toteutettavat ohjelmat edellyttävät 
varmuuden raja-alueyhteistyöohjelmien kokonaisrahoituksesta.
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