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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS

.../2010/EU RENDELETE

(…)

az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal

és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközének

létrehozásáról szóló 1934/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 207. cikke (2) 

bekezdésére, valamint 209. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való továbbítását követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében1,

                                               

1 Az Európai Parlament 2010. október 21-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették 
közzé) és a Tanács …-i álláspontja első olvasatban.
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mivel:

(1) A Közösség 2007 óta összhangba hozta a fejlesztési együttműködés finanszírozási 

eszközének létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1905/2006/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet értelmében az Ázsiában, Közép-Ázsiában és Latin-Amerikában lévő 

fejlődő országokkal, valamint az Irakkal, Iránnal, Jemennel és Dél-Afrikával folytatott 

földrajzi együttműködést1.

(2) Az 1905/2006/EK rendelet elsődleges és átfogó célkitűzése, hogy a millenniumi fejlesztési 

célok megvalósítása révén felszámolja a szegénységet. Ezenkívül az említett rendelet által 

meghatározott, a fejlődő országokat, területeket és régiókat érintő földrajzi programok 

kapcsán folytatott együttműködés lényegében a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 

Szervezet Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága (OECD/DAC) által meghatározott 

hivatalos fejlesztési támogatás kritériumainak (ODA-kritériumok) teljesítésére irányuló 

intézkedések finanszírozására korlátozódik.

(3) Az Unió érdeke, hogy tovább mélyítse az azon érintett fejlődő országokkal fenntartott 

kapcsolatait, amelyek a többoldalú fórumokon és a globális kormányzásban fontos 

kétoldalú partnerek és szereplők, és amelyekkel az Uniónak közös stratégiai érdeke, hogy 

szerteágazó kapcsolatokat mozdítson elő, különösen a gazdasági, kereskedelmi, akadémiai, 

üzleti és tudományos élet terén zajló kölcsönös cserék területén. Ezért olyan pénzügyi 

eszközre van szüksége, amely lehetővé teszi az ilyen, az ODA-kritériumok alapján

hivatalos fejlesztési támogatásnak alapvetően nem minősülő intézkedések finanszírozását, 

amelyek azonban döntő fontosságúak a kapcsolatok megerősítése szempontjából, valamint 

jelentősen hozzájárulnak az érintett fejlődő országok előrelépéséhez és fejlődéséhez.

                                               

1 HL L 378, 2006.12.27., 41. o.



6 / 38

16440/1/10 REV 1 RO/mb 3
DG E V HU

(4) E célból a 2007. és 2008. évi költségvetési eljárás során négy előkészítő intézkedést hoztak 

létre az ilyen jellegű megerősített együttműködésnek az Európai Közösségek általános 

költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 2002. június 25-i 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet1 49. cikke (6) bekezdése b) pontjának 

megfelelően való megkezdése érdekében. Az említett négy előkészítő intézkedés: 

kölcsönös cserék Indiával az üzleti és tudományos élet területén; kölcsönös cserék Kínával 

az üzleti és tudományos élet területén; együttműködés a közepes jövedelmű ázsiai 

országokkal; valamint együttműködés a közepes jövedelmű latin-amerikai országokkal. A 

rendelet ezen cikke értelmében az előkészítő intézkedéseket követő jogalkotási eljárást a 

harmadik pénzügyi év vége előtt be kell fejezni.

(5) Az 1934/2006/EK rendelet2 célkitűzései és rendelkezései megfelelőek az 1905/2006/EK 

rendelet hatálya alá tartozó országokkal folytatott, ilyen jellegű megerősített 

együttműködéshez. E célból az 1934/2006/EK rendelet területi hatályát ki kell terjeszteni 

és pénzügyi keretösszeget kell biztosítani az e fejlődő országokkal folytatott 

együttműködésre.

                                               

1 HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
2 HL L 405., 2006.12.30., 41. o.
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(6) Az 1934/2006/EK rendelet területi hatályának kiterjesztése az érintett fejlődő országokat 

két különböző, külső fellépésekre vonatkozó pénzügyi eszköz hatálya alá vonja. Biztosítani 

kell, hogy a két pénzügyi eszköz egymástól szigorúan elkülönüljön. Az ODA-

kritériumoknak megfelelő intézkedéseket az 1905/2006/EK rendelet keretében 

finanszírozzák, míg az 1934/2006/EK rendelet csak azon intézkedésekre alkalmazandó, 

amelyek alapvetően nem felelnek meg e kritériumoknak. Továbbá biztosítani kell, hogy az 

eddig az 1934/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó országok, vagyis az iparosodott és 

egyéb, magas jövedelmű országok és területek a területi hatály kiterjesztésével ne 

kerüljenek hátrányos helyzetbe, különösen pénzügyi szempontból.

(7) Mivel a gazdasági válság rendkívüli nyomás alá helyezte a költségvetéseket az egész 

Unióban, és a javasolt kiterjesztés olyan országokat érint, amelyek egyes esetekben az 

Unióéhoz hasonló versenyképességet mutatnak, és egyes tagállamokét megközelítő átlagos 

életszínvonalat értek el, az uniós együttműködésnek figyelembe kell vennie azokat az 

erőfeszítéseket, amelyeket a kedvezményezett országok a Nemzetközi Munkaügyi 

Szervezet nemzetközi egyezményeinek betartása, valamint az üvegházhatást okozó gázok 

kibocsátásának csökkentésére vonatkozó általános célkitűzésekhez való hozzájárulás 

érdekében tesznek.
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(8) A külső fellépésekre vonatkozó pénzügyi eszközök végrehajtásának felülvizsgálata során 

következetlenségeket találtak azon rendelkezésekben, amelyek az adókhoz, illetékekhez 

vagy más díjakhoz kapcsolódó költségeket nem támogathatóként kizárják. A 

következetesség érdekében a Bizottság javasolja, hogy hozzák összhangba e 

rendelkezéseket a többi eszközzel.

(9) A 1934/2006/EK rendeletet ezért megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
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1. cikk

Az 1934/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A rendelet címének helyébe a következő cím lép:

„A Tanács 1934/2006/EK rendelete (2006. december 21.) az iparosodott és egyéb, magas 

jövedelmű országokkal és területekkel, valamint az 1905/2006/EK rendelet hatálya alá 

tartozó fejlődő országokkal folytatott együttműködés finanszírozási eszközének 

létrehozásáról olyan tevékenységek tekintetében, amelyek nem tartoznak a hivatalos 

fejlesztési támogatások közé.”;

2. Az 1- 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Célkitűzés

(1) E rendelet alkalmazásában az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országok és 

területek az e rendelet I. mellékletében felsorolt országokat és területeket, a fejlődő 

országok pedig a fejlesztési együttműködés számára finanszírozási eszközt létrehozó, 

2006. december 18-i 1905/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya 

alá tartozó és az e rendelet II. mellékletében felsorolt országokat foglalják magukban. 

Megnevezésük a továbbiakban „partnerországok”.
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Az e rendelet hatálya alá tartozó uniós finanszírozás célja a partnerországokkal

folytatott gazdasági, pénzügyi, technikai, kulturális és egyetemi együttműködés 

támogatása a 4. cikkben meghatározott, hatáskörébe tartozó területeken. E rendelet 

olyan intézkedések finanszírozására szolgál, amelyek alapvetően nem teljesítik a 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Fejlesztési Segítségnyújtási 

Bizottsága (OECD /DAC) által meghatározott hivatalos fejlesztési támogatás 

kritériumait („ODA-kritériumok”).

(2) A partnerországokkal folytatott együttműködés elsődleges célja az, hogy konkrét 

választ adjon a kapcsolatok megerősítésének szükségességére, valamint hogy 

kétoldalú, regionális és többoldalú alapon egyaránt tovább mélyítse a kapcsolatokat 

az Unió és a partnerországok közötti kapcsolatok fejlesztéséhez szükséges kedvező 

és átlátható környezet kialakítása érdekében, az Unió külügyi fellépéseit vezérlő 

alapelvekkel összhangban a Szerződésben meghatározottaknak megfelelően. Ez 

többek között a demokrácia előmozdítására, az emberi jogok és alapvető 

szabadságok tiszteletben tartására, a jogállamiságra, valamint a tisztességes munkára, 

a jó kormányzásra és a környezet megóvására vonatkozik a partnerországokban az 

előrehaladáshoz és a fenntartható fejlődés folyamataihoz való hozzájárulás 

érdekében.
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2. cikk

Hatály

(1) Az együttműködés célja az, hogy kapcsolat jöjjön létre a partnerországokkal a 

párbeszéd és a közeledés erősítésére és a hasonló politikai, gazdasági és intézményi 

szerkezet és értékek egymással való megosztása és előmozdítása céljából. Az Unió 

ugyanakkor arra is törekedni fog, hogy növelje az együttműködés mértékét és a 

cserekapcsolatokat az elismert vagy egyre fontosabbá váló kétoldalú partnerekkel, 

továbbá a többoldalú fórumok és a globális kormányzás szereplőivel. Az 

együttműködés olyan partnereket is magában foglal, amelyekkel a kapcsolatok és a 

Szerződésben foglalt értékek előmozdítása az Unió stratégiai érdeke.

(2) Kellően indokolt körülmények esetén, valamint az uniós finanszírozás 

koherenciájának és hatékonyságának biztosítása és a regionális együttműködés 

támogatása érdekében a Bizottság a 6. cikkben említett éves cselekvési programok 

elfogadásakor dönthet úgy, hogy az e rendelet szerinti intézkedésekre a 

mellékletekben felsoroltaktól eltérő országok is jogosultak, amennyiben a 

végrehajtandó projekt vagy program regionális vagy határokon átnyúló jellegű. Erre 

vonatkozóan az 5. cikkben említett többéves együttműködési programok keretében 

rendelkezéseket hoznak.

(3) A Bizottság az OECD/DAC fejlődő országokat tartalmazó jegyzékének rendszeres 

felülvizsgálataival összhangban módosítja az I. és II. mellékletben szereplő 

jegyzéket, és erről tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
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(4) Az e rendelet alapján történő uniós finanszírozás tekintetében különös figyelmet kell 

fordítani adott esetben a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alapvető munkaügyi 

normáinak partnerországok általi betartására, valamint a partnerországok 

üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére tett erőfeszítéseire.

(5) Az e rendelet II. mellékletében felsorolt országok tekintetében szigorúan be kell 

tartani az 1905/2006/EK rendelet és a fejlődő országok gyorsan emelkedő 

élelmiszeráraihoz kapcsolódó gyorsreagálási eszköz létrehozásáról szóló, 2008. 

december 16-i 1337/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében 

finanszírozott intézkedésekkel** való politikai koherenciát.

3. cikk

Általános elvek

„(1) Az Unió a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok 

tiszteletben tartása, valamint a jogállamiság elvein alapul, és – párbeszéd és 

együttműködés révén – a partnerországok ezen elvek melletti elkötelezettségének 

előmozdítására, fejlesztésére és megerősítésére törekszik.

(2) E rendelet végrehajtásakor a partnerországokkal való együttműködés kialakításakor 

adott esetben differenciált megközelítést kell alkalmazni, figyelembe veendő 

gazdasági, társadalmi és politikai helyzetüket, valamint az Unió sajátos érdekeit, 

stratégiáit és prioritásait.
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(3) Az e rendelet alapján finanszírozott intézkedések a különösen az Unió és a 

partnerországok között létrejött eszközök, megállapodások, nyilatkozatok és 

cselekvési tervek által meghatározott együttműködési területekre terjednek ki, 

továbbá olyan területekre, amelyekhez az Uniónak sajátos érdekei és prioritásai 

fűződnek, illetve összhangban vannak ezen területekkel.

(4) Az e rendelet alapján finanszírozott intézkedések tekintetében az Unió célja az, hogy 

biztosítsa külső tevékenységeinek más területeivel, valamint az egyéb releváns uniós 

politikákkal, különösen a fejlesztési együttműködéssel való összhangot. Ezt az 

összhangot a politikák kidolgozása, a stratégiai tervezés, valamint az intézkedések 

programozása és végrehajtása során biztosítani kell.

(5) Az e rendelet alapján finanszírozott intézkedések kiegészítik a tagállamok és az 

egyéb uniós közjogi szervek – kereskedelmi kapcsolatok, kulturális, akadémiai és 

tudományos cserék terén tett – erőfeszítéseit, és azokhoz hozzáadott értéket 

biztosítanak.

(6) A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és rendszeresen véleménycserét 

folytatnak.
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4. cikk

Együttműködési területek

Az uniós finanszírozásnak az 1. cikkel összhangban álló együttműködési fellépéseket kell 

támogatnia, és összhangban kell állnia e rendelet általános céljával, hatályával, 

célkitűzéseivel és általános elveivel. Az alábbi együttműködési területeken az uniós 

finanszírozás olyan intézkedésekre terjed ki, amelyek elvileg nem elégítik ki az ODA-

kritériumokat, és amelyek regionális dimenziót is magukban foglalhatnak:

(1) az uniós és partnerországbeli gazdasági, társadalmi, kulturális, akadémiai és 

tudományos szereplők közötti együttműködés, partnerségek és közös vállalkozások 

támogatása;

(2) a kétoldalú kereskedelem, a befektetések és a gazdasági partnerségek ösztönzése, 

többek között különös figyelemmel a kis- és középvállalkozásokra;

(3) az Unió és a partnerországok megfelelő ágazatainak politikai, gazdasági, társadalmi 

és kulturális szereplői, valamint egyéb nem kormányzati szervezetei közötti 

párbeszéd támogatása;

(4) a személyes kapcsolatok, az oktatási és képzési programok és a szellemi tőke 

cseréjének támogatása, valamint a kultúrák közötti kölcsönös megértés erősítése –

különösen a családok szintjén –, beleértve azon intézkedéseket, amelyek célja, hogy 

biztosítsák és növeljék az Unió részvételét az Erasmus Mundus programban, 

valamint az európai oktatási vásárokon történő részvételét;
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(5) együttműködési projektek előmozdítása a kutatás, a tudomány és technológia, a 

sport, a kultúra, az energia (különösen a megújuló energiaforrásokból származó 

energia), a közlekedés, a környezetvédelmi kérdések (beleértve az éghajlatváltozást 

is), a vám-,pénz-, jogi és emberi jogi ügyek, valamint más, az Unió és a 

partnerországok kölcsönös érdeklődésére számot tartó kérdések terén;

(6) az Európai Unióval és annak jelenlétével kapcsolatos tudatosság és ismeret növelése 

a partnerországokban;

(7) konkrét kezdeményezések támogatása, beleértve azokat a kutatási tevékenységeket, 

tanulmányokat, kísérleti programokat vagy közös projekteket, amelyek célja, hogy 

hatékony és rugalmas módon válaszoljanak az Unió és a partnerországok közötti 

kétoldalú kapcsolatok fejlődésének eredményeképpen felmerülő együttműködési 

célokra, vagy új lendületet adjanak az e partnerországokkal fennálló kétoldalú 

kapcsolatok további elmélyítéséhez és kiszélesítéséhez.

_____________

* HL L 378., 2006.12.27., 41. o.

** HL L 354., 2008.12.31., 62. o.”;
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3. Az 5. cikk (2) és (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A többéves együttműködési programok legfeljebb e rendelet hatályának időszakára 

szólhatnak. A programok meghatározzák az Unió konkrét érdekeit és prioritásait, az 

általános célkitűzéseket és a várt eredményeket. Különösen az Erasmus Mundus 

tekintetében a programok a lehető legkiegyensúlyozottabb módon veszik figyelembe 

a földrajzi eloszlást. Ugyancsak megállapítják az uniós finanszírozásra kiválasztott 

területeket, és az érintett időszakra körvonalazzák a pénzeszközök indikatív 

elosztását összességében, prioritási területek szerint, valamint partnerországonként 

vagy a partnerországok csoportja szerint. Ezek adott esetben összegsáv formájában is 

megadhatók. A többéves együttműködési programokat félidős értékelésnek vagy, 

szükség esetén, ad hoc felülvizsgálatnak kell alávetni.”

4. A 6. cikkben az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Bizottság az 5. cikkben említett többéves együttműködési programok alapján éves 

cselekvési programokat fogad el, és azokat egyidejűleg továbbítja az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak.”;

5. A 7. cikk a következőképpen módosul:

a) Az első bekezdés (1) bekezdésre módosul;
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b) az (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„e) partnerországok és -régiók, valamint az Unió által létrehozott közös 

szervezetek;

f) az Unió intézményei és szervei, amennyiben a 9. cikkben meghatározott 

támogató intézkedéseket hajtják végre;”;

c) a cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(2) E rendelet alapján nem finanszírozzák azokat az intézkedéseket, amelyek a 

humanitárius támogatásról szóló, 1996. június 20-i 1257/96/EK tanácsi 

rendelet, a stabilitási eszköz létrehozásáról szóló, 2006. november 15-i 

1717/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet vagy az 1905/2006/EK 

rendelet hatálya alá tartoznak, és ezek alapján finanszírozásra kiválaszthatók.

(3) Az e rendelet szerinti uniós finanszírozás nem használható fel fegyverek vagy 

lőszerek beszerzésére, sem pedig katonai vagy védelmi vonatkozású 

műveletekre.

_____________

 HL L 163., 1996.7.2., 1. o.

 HL L 327., 2006.11.24., 1. o.”;
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6. A 8. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Az uniós finanszírozás elvben nem használható fel a partnerországokban adók, 

illetékek vagy díjak fizetésére.”;

7. A 9. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az uniós finanszírozás fedezheti azokat a kiadásokat, amelyek az e rendelet 

végrehajtásához és célkitűzéseinek megvalósításához közvetlenül szükséges, az 

előkészítést, a nyomon követést, az ellenőrzést, a pénzügyi ellenőrzést és az 

értékelést célzó tevékenységekhez kapcsolódnak, valamint bármely olyan 

igazgatási vagy technikai segítségnyújtással kapcsolatos kiadást, amely az e 

rendelet keretében finanszírozott műveletek irányítása során a Bizottság 

számára – beleértve a partnerországokbeli delegációit is – felmerülhet.”;

b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A Bizottság elfogadja a többéves együttműködési programokban nem szereplő 

támogató intézkedéseket, és azokat egyidejűleg továbbítja az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak.”;
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8. A 12. cikk a következőképpen módosul:

a) a cím helyébe a következő szöveg lép:

„Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme”:

b) az (1) és (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az e rendelet alapján létrejött bármely megállapodásnak az Unió pénzügyi 

érdekeinek védelmét biztosító intézkedéseket kell tartalmaznia, különös 

tekintettel a szabálytalanságokra, csalásra, korrupcióra és bármely más 

jogellenes tevékenységre, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek 

védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/Euratom*, EK tanácsi 

rendelettel, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb 

szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni 

ellenőrzésekről és vizsgálatokról szóló, 1996. november 11-i 2185/96/Euratom, 

EK tanácsi rendelettel** és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által 

lefolytatott vizsgálatokról szóló, 1999. május 25-i 1073/1999/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelettel*** összhangban.
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(2) E megállapodásoknak kifejezetten fel kell jogosítaniuk a Bizottságot és a 

Számvevőszéket arra, hogy az uniós pénzügyi támogatásban részesülő 

valamennyi vállalkozó vagy alvállalkozó esetében ellenőrzéseket 

végezhessenek, beleértve a dokumentumok ellenőrzését vagy a helyszíni 

ellenőrzéseket is. A megállapodásoknak egyben kifejezetten fel kell 

hatalmazniuk a Bizottságot arra, hogy a 2185/96/Euratom, EK rendelettel 

összhangban helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezhessen.

________________

* HL L 312., 1995.12.23., 1. o.

** HL L 292., 1996.11.15., 2. o.

*** HL L 136., 1999.5.31., 1. o.”;

9. A 13. és 14. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„13. cikk

Értékelés

(1) A Bizottság rendszeresen – adott esetben, illetve az Európai Parlament vagy a Tanács 

kérésére független külső értékelések útján – értékeli az e rendelet keretében 

finanszírozott fellépéseket és programokat annak megállapítása érdekében, hogy a 

célkitűzések megvalósultak-e, továbbá hogy ajánlásokat fogalmazzon meg a 

jövőbeni műveletek javításához. Az eredmények visszacsatolásra kerülnek a 

programtervezésbe és forráselosztásba.
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(2) A Bizottság az (1) bekezdésben említett értékelő jelentéseit tájékoztató céllal 

megküldi az Európai Parlamentnek és a 15. cikk (1) bekezdésében hivatkozott 

bizottságnak.

(3) A Bizottság valamennyi érdekelt felet – beleértve a nem állami szereplőket is –

bevonja az e rendelet szerinti uniós együttműködés értékelő szakaszába.

14. cikk

Éves jelentés

A Bizottság megvizsgálja az e rendelet alapján hozott intézkedések végrehajtásában elért 

előrehaladást, és a rendelet végrehajtásáról részletes éves jelentést nyújt be az Európai 

Parlament és a Tanács számára. A jelentés tartalmazza a költségvetés végrehajtásának 

eredményeit, bemutatja valamennyi finanszírozott tevékenységet és programot, valamint –

lehetőség szerint – az együttműködési fellépések és programok főbb következményeit és 

hatásait.”;

10. A 16. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„16. cikk

Pénzügyi rendelkezések

E rendelet 2007–2013-as időszakban való végrehajtásának pénzügyi referenciaösszege az 

I. mellékletben felsorolt országok vonatkozásában 172 millió EUR, a II. mellékletben 

felsorolt országok vonatkozásában pedig 176 millió EUR. Az éves előirányzatokat a 

pénzügyi kereten belül a költségvetési hatóság engedélyezi.”;
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11. A mellékletben a cím helyébe a következő lép:

„I. MELLÉKLET – Az e rendelet által érintett iparosodott és egyéb, magas jövedelmű 

országok és területek jegyzéke”;

12. A szöveg új, II. melléklettel egészül ki, amelynek szövegét e rendelet melléklete állapítja 

meg.

2. cikk

Hatálybalépés

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
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MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

Az e rendelet által érintett fejlődő országok jegyzéke

Latin-Amerika

1. Argentína

2. Bolívia

3. Brazília

4. Chile

5. Kolumbia

6. Costa Rica

7. Kuba

8. Ecuador

9. Salvador

10. Guatemala

11. Honduras

12. Mexikó

13. Nicaragua

14. Panama
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15. Paraguay

16. Peru

17. Uruguay

18. Venezuela

Ázsia

19. Afganisztán

20. Banglades

21. Bhután

22. Burma/Mianmar

23. Kambodzsa

24. Kína

25. India

26. Indonézia

27. Koreai Népi Demokratikus Köztársaság

28. Laosz

29. Malajzia

30. Maldív-szigetek

31. Mongólia
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32. Nepál

33. Pakisztán

34. Fülöp-szigetek

35. Srí Lanka

36. Thaiföld

37. Vietnam

Közép-Ázsia

38. Kazahsztán

39. Kirgiz Köztársaság

40. Tádzsikisztán

41. Türkmenisztán

42. Üzbegisztán

Közel-Kelet

43. Irán

44. Irak

45. Jemen

Dél-Afrika

46. Dél-Afrika”
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I. BEVEZETÉS

A Bizottság 2009. április 21-én elfogadta az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű 

országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról 

szóló 1934/2006/EK rendelet módosításáról szóló rendeletre irányuló javaslatát1.

Az Európai Parlament az első olvasatot követő véleményét 2010. október 21-én fogadta el.

A Tanács …-án/-én fogadta el az első olvasat során kialakított álláspontját.

II. CÉL

A Bizottság a javaslatot a külső fellépésekre vonatkozó pénzügyi eszközök félidős 

értékelésének részeként nyújtotta be. A javaslat fő célja, hogy az eredeti rendelet hatályát 

kiterjessze több olyan országra, amely a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének 

létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1905/2006/EK rendelet hatálya alá tartozik, és hogy 

megfelelő jogalkotási alapot biztosítson azon fellépéseknek, amelyek – mivel nem 

tekintendők az OECD meghatározása szerinti hivatalos fejlesztési támogatásnak – kívül esnek 

a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközéről szóló rendelet hatályán. A módosított 

1934/2006/EK rendelet így lehetővé teszi majd a kapcsolatok mélyítését és bővítését olyan 

fontos, fellendülőben levő globális partnerekkel, amelyek tekintetében az Európai Uniónak 

stratégiai érdeke, hogy szerteágazó kapcsolatokat mozdítson elő, és kedvezőbb környezetet 

teremtsen a kapcsolatok fejlesztésének. Emellett az olyan közepes jövedelmű országokkal 

folytatott tevékenységek alapjául is szolgál majd, amelyek érdekeltek abban, hogy az Európai 

Unióval gazdasági, kereskedelmi, akadémiai, üzleti és tudományos cseréket alakítsanak ki.

                                               
1 COM (2009) 197 végleges/2.
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III. A TANÁCS ELSŐ OLVASATBAN KIALAKÍTOTT ÁLLÁSPONTJÁNAK 

ELEMZÉSE

Általános észrevételek

A Bizottság a javaslatot a Nizzai Szerződés rendelkezései alapján nyújtotta be, amelyek 

értelmében az Európai Parlamenttel szemben konzultációs kötelezettség áll fenn. A 

Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépésével a jogalap a rendes jogalkotási 

eljárás alkalmazását írja elő. E változást szem előtt tartva a Tanács a jogalkotási folyamat 

korai szakaszában kapcsolatba lépett az Európai Parlamenttel, és az intézmények között 

érdemi tárgyalásokra került sor. Ennek eredményeképp az Európai Parlament által első 

olvasatban benyújtott számos módosítás tekintetében jelentősen közeledett egymáshoz a két 

intézmény álláspontja, aminek köszönhetően a Tanács az Európai Parlament első olvasatos 

módosításai közül többet be tudott építeni első olvasatban kialakított álláspontjába.

Ugyanakkor a Tanács az alábbi két ponton nem tud egyetérteni az Európai Parlamenttel: a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárás (EUMSz. 290. cikke) alkalmazása, 

valamint a pénzügyi rendelkezésekre vonatkozó 16. cikk módosításai.

Konkrét észrevételek

1) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (EUMSz. 290. cikke)

Az Európai Parlament több módosítást is elfogadott, amelyek a többéves együttműködési 

programok (többéves stratégiai dokumentumok) elfogadására a felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokra vonatkozó eljárás alkalmazását írják elő. Ezt a Tanács nem tartja elfogadhatónak. A 

Tanács úgy véli, hogy a többéves együttműködési programok, mivel jogilag nem kötelező 

erejű eszköznek minősülnek, nem tekintendők az alap-jogiaktust kiegészítő vagy módosító 

általános hatályú jogi aktusnak. E programok az EUMSz. 291. cikkének értelmében vett 

végrehajtási intézkedésnek minősülnek.
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2) A pénzügyi rendelkezésekről szóló 16. cikk

A Tanács nem tudja elfogadni az Európai Parlament által a 16. cikkre vonatkozóan elfogadott 

módosításokat. Bár a Tanács hasonló aggodalmaknak adott hangot a pénzügyi előirányzatok 

tervezése és a költségvetési sorok közötti esetleges átcsoportosítások tekintetében is, úgy véli, 

hogy e kérdésekről a költségvetési hatóság két ágának – a Tanácsnak és az Európai 

Parlamentnek – az éves költségvetési eljárás keretében kell döntenie, és az nem képezheti 

jogalkotási szöveg részét. A Tanács tehát a Bizottság által eredetileg javasolt szöveget 

támogatja, a Bizottság nyilatkozatával kiegészítve, amelyben továbbra is biztosítékot nyújt a 

pénzeszközök felhasználására. A nyilatkozatot csatoltuk a Tanács első olvasatban kialakított 

álláspontjához.

IV. ÖSSZEGZÉS

Annak érdekében, hogy a módosított rendeletre vonatkozóan mielőbb sikerüljön 

megállapodást elérni, a Tanács érdemi tárgyalásokba kezdett az Európai Parlamenttel, 

amelyeket az Európai Bizottság is segített. A tárgyalások eredményeképpen nagyfokú 

egyetértés alakult ki a szöveg tekintetében. Míg a Bizottság javaslata nem okozott érdemi 

nehézséget a Tanács számára, az Európai Parlament által a módosított rendelet alkalmazására 

vonatkozóan megfogalmazott néhány aggodalom eloszlatása különös erőfeszítést kívánt tőle. 

A Tanács felkéri az Európai Parlamentet, hogy a tárgyalások során elért kompromisszumot 

tükröző szöveget kövesse, hogy a rendelet 2010-ben hatályba léphessen. Ez lehetővé tenné, 

hogy a 2010. évi költségvetésben már szereplő pénzeszközök ne vesszenek el, és 

felhasználhatók legyenek a tervezett projektekre.

____________________
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A Bizottság nyilatkozata a 16. cikkről

A rendelet a fejlesztési együttműködési eszköz hatálya alá tartozó országokban zajló, hivatalos 
fejlesztési támogatásnak (ODA) nem minősülő számos konkrét tevékenység támogatásának 
kérdésével foglalkozik (1905/2006/EK rendelet) E kérdés tekintetében a rendelet egyszeri 
megoldást jelent.

A Bizottság újólag megerősíti, hogy a szegénység felszámolása, beleértve a millenniumi fejlesztési 
célok elérésére való törekvéseket, fejlesztési együttműködésének elsődleges célkitűzése, és 
továbbra is elsőbbséget élvez.
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Emlékeztet arra, hogy a II. mellékletben felsorolt országokra vonatkozó, a 16. cikkben rögzített 
pénzügyi referenciaösszeg olyan lekötött költségvetési sorok felhasználásával kerül végrehajtásra, 
amelyeket ODA-nak nem minősülő tevékenységekre szánnak.

Ezen túlmenően a Bizottság megerősíti azon szándékát, hogy tiszteletben tartja mind a fejlesztési 

együttműködési eszköz 38. cikkében (1905/2006/EK rendelet) rögzített, a 2007–2013-as időszakra 

megállapított pénzügyi referenciaösszeget, mind pedig az említett rendelet azon rendelkezéseit, 

amelyek az ODA-kritériumok teljesítésére vonatkoznak. A Bizottság emlékeztet arra, hogy jelenlegi 

pénzügyi tervezése alapján ezt a referenciaösszeget 2013-ban túl fogják lépni.

Ezzel összefüggésben a Bizottság olyan költségvetés-tervezeteket szándékozik javasolni, amelyek 

az 1905/2006/EK rendelet értelmében a 2013-ig tartó időszakban a Latin-Amerikának és Ázsiának 

nyújtott fejlesztési támogatás fokozatos növelését biztosítják annak érdekében, hogy a fejlesztési 

együttműködési eszköz és az uniós költségvetés keretében jelenleg előrejelzett ODA-összegek 

általában ne legyenek érintve.
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AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján az 
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2009/0059 (COD) 

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 
AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján az 
iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott 

együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1934/2006/EK rendelet 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására vonatkozó 

tanácsi álláspontról 

1. ELŐZMÉNYEK 

A javaslat Európai Parlamenthez, illetve Tanácshoz történő 
továbbításának időpontja 
(COM(2009) 197 végleges 2 – (2009)/0059 COD dokumentum): 

továbbítás: 
2009. április 21. 
helyesbítés: 
2009. november 30., 
módosítás:  
2009. december 1.  
(a Lisszaboni 
Szerződés 
hatálybalépése) 

Az Európai Parlament (első olvasatban elfogadott) véleményének 
kelte: 

2010. október 21. 

A módosított javaslat továbbításának időpontja: […]. 

A Tanács álláspontja elfogadásának időpontja: 2010. december 10. 

2. A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK CÉLJA 

Ezt a javaslatot a Bizottság a külső fellépések pénzügyi eszközeinek félidős értékelése1 
keretében, azon jogalkotási hiányosság megszüntetése érdekében tette, amely miatt az EU 
világszerte 46 partnerországában nem finanszírozhat olyan tevékenységeket, amelyek nem 
tartoznak egyértelműen a hivatalos fejlesztési támogatás (a továbbiakban: ODA) 
kategóriájába. 

Ennek oka az, hogy a fejlesztési együttműködés eszközéről szóló rendelet 2. cikkének (4) 
bekezdése kizárja azokat az intézkedéseket, amelyek nem felelnek meg a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Fejlesztési Támogatási Bizottsága (OECD/DAC) 
által létrehozott ODA kritériumainak. Nincs olyan másik alap-jogiaktus, amely az ODA-nak 
nem minősülő intézkedések finanszírozását lehetővé tenné a fejlesztési együttműködési 
eszköz hatálya alá tartozó fejlődő országokban.  

Következésképpen bizonyos típusú fellépéseket a fejlesztési együttműködési eszköz körén 
kívül kellett finanszírozni, a költségvetésben az Európai Parlament által e célból (vagyis az 

                                                 
1 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: A külső fellépések pénzügyi 

eszközeinek félidős értékelése, COM(2009) 196 végleges, 2009. április 21. 
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Indiával és Kínával az üzleti és tudományos élet terén folytatott cserék, valamint az ázsiai és 
latin-amerikai közepes jövedelmű országokkal való együttműködés céljából) létrehozott 
előkészítő intézkedések keretében. Ezek az előkészítő intézkedések 2009-ben véget értek. 
Ekkor született megállapodás a Bizottság és az Európai Parlament illetékes bizottságainak 
elnökei között arról, hogy az Erasmus Mundus külső részében részt vevő európai diákokat és 
tanárokat csak 2009 végéig finanszírozzák a fejlesztési együttműködési eszközből. Emellett a 
jogalkotási hiányosság megszüntetésével néhány olyan energiaügyi projekt és a nyilvános 
diplomáciához kapcsolódó tevékenység finanszírozását is kívánatos biztosítani, amelyekre 
nem nyújtható ODA (például Ázsiában, Közép-Ázsiában, Irakban és Iránban). 

A javaslat időben a 2010 és 2013 közötti időszakra korlátozódik, alkalmazási köre pedig 
politikai tartalmára és költségvetési vonzatára tekintettel korlátozott. Nem befolyásol 
semmilyen, a külső kapcsolatok pénzügyi eszközeinek új generációjára vonatkozó jövőbeli 
javaslatot a következő pénzügyi keretet illetően.  

3. MEGJEGYZÉSEK A TANÁCS ÁLLÁSPONTJÁHOZ  

3.1. Általános megjegyzések a Tanácsnak az első olvasat során elfogadott álláspontjához 

A Bizottság elfogadhatónak tartja a három intézmény közötti építő jellegű tárgyalások 
eredményeként létrejött tanácsi álláspontot. Az álláspont összhangban áll a Bizottság eredeti 
javaslatának alapvető célkitűzéseivel és vezérelvével. 

A Parlament, a Tanács és a Bizottság először egy kompromisszumos szövegben állapodott 
meg annak érdekében, hogy megállapodás születhessen az eredetileg 2010 júniusára tervezett 
első parlamenti olvasat során. Ennek érdekében április 13-án és május 5-én háromoldalú 
egyeztetést tartottak. Az alábbiakban említett speciális témák következtében azonban 
júniusban és júliusban sem sikerült megegyezésre jutni.  

3.2. Az egyeztetett közös álláspont főbb jellemzői  

A Tanács álláspontja az alábbi kulcsfontosságú elemeket tartalmazza: 

• Az Unió érdeke, hogy tovább mélyítse a fejlődő országokkal fenntartott kapcsolatait, 
különösen a gazdasági, kereskedelmi, akadémiai, üzleti és tudományos élet terén zajló 
kölcsönös cserék területén, mely tevékenységek – jóllehet az EU érdekeit szolgálják – 
esetleg nem minősülnek ODA-nak. 

• Az eszköz azokat az intézkedéseket fogja finanszírozni, amelyek elvben nem minősülnek 
ODA-nak. 

3.3. Speciális témák (a Tanács számára nem elfogadható parlamenti módosítások): 

• Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az EUMSz. 290. cikke): A Parlament az első 
olvasat során előterjesztett módosításaival ezt az eljárást kívánja alkalmazni a többéves 
stratégiai dokumentumok Bizottság általi elfogadására. A hosszan tartó és intenzív 
tárgyalások (nevezetesen a február 2-án, március 23-án és október 20-án tartott 
háromoldalú egyeztetés) ellenére ebben a kérdésben nem sikerült megegyezésre jutni. E 
módosításokat a Tanács nem fogadta el az első olvasat során kialakított álláspontjaiban. A 
Bizottság kész további erőfeszítéseket tenni az intézmények álláspontjának 
összeegyeztetése, valamint a parlamenti módosítások mögött meghúzódó lényegi aggályok 
lehetséges megoldásainak megtalálása érdekében, különösen annak biztosítását illetően, 
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hogy a Parlament megfelelő felügyeletet gyakorolhasson a külső együttműködési 
stratégiák kialakítása és a külső pénzügyi eszközök megfelelő végrehajtása fölött. 

• A pénzügyi referenciaösszegről szóló 16. cikk: A Parlament által e cikkel kapcsolatban 
elfogadott módosítást a Tanács első olvasatban nem fogadta el, és a Bizottság által 
eredetileg javasolt szöveg megtartását részesítette előnyben. A Bizottság támogatja a 
Tanács álláspontját, mivel az a pénzügyi referenciaösszegekre vonatkozóan azon 
általánosan bevett szövegnek felel meg, amely minden pénzügyi eszközben szerepel. A 
megállapodás megkönnyítése és az intézmények megnyugtatása érdekében azonban a 
Bizottság kész a csatolt nyilatkozat megtételére. 

4. KÖVETKEZTETÉS 

A Tanács álláspontja olyan, tárgyalásos kompromisszum alapján elfogadott szöveget 
tartalmaz, amely nagyon nagy mértékben tükrözi az Európai Parlament által az első olvasat 
során kifejtett és javasolt kéréseket, illetve módosításokat. A Bizottság ezért elfogadhatónak 
tartja a Tanács első olvasat során kialakított álláspontját. 
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Az iparosodott országokkal való együttműködés eszköze – COM (2009) 197 végleges 

 
A Bizottság nyilatkozata a 16. cikk tekintetében 

A rendelet tárgya számos meghatározott, hivatalos fejlesztési támogatásnak nem minősülő 
tevékenység támogatása a fejlesztési együttműködési eszköz (a fejlesztési együttműködési 
eszközről szóló 1905/2006/EK rendelet) hatálya alá tartozó országokban. A tervek szerint a 
rendelet egyszeri megoldást fog jelenteni e kérdésre. 

A Bizottság megerősíti, hogy fejlesztési együttműködésének elsődleges célkitűzése a 
szegénység elleni küzdelem (a millenniumi fejlesztési célok megvalósítására is kiterjedően), 
amely továbbra is kiemelt cél marad.  

Emlékeztet arra, hogy a 16. cikkben meghatározott, a II. mellékletben felsorolt országokra 
vonatkozó pénzügyi referenciaösszeg megvalósítása olyan, erre a célra fenntartott 
költségvetési tételek alkalmazásával fog történni, amelyek a hivatalos fejlesztési támogatástól 
különböző tevékenységekre irányulnak.  

A Bizottság továbbá megerősíti, hogy be kívánja tartani a fejlesztési együttműködési eszköz 
(az 1905/2006/EK rendelet) 38. cikkében a 2007–2013-as időszakra vonatkozóan 
meghatározott pénzügyi referenciaösszeget, valamint az ugyanezen rendeletben szereplő, az 
ODA kritériumainak teljesítésére vonatkozó rendelkezéseket. Emlékeztet arra, hogy a 
jelenlegi pénzügyi tervezés szerint 2013-ban várható e referenciaösszeg túllépése.  

Ezzel összefüggésben a Bizottság olyan költségvetési tervezeteket szándékozik előterjeszteni, 
amelyek előrelépést biztosítanak az Ázsia és Latin-Amerika számára a fejlesztési 
együttműködési eszközről szóló 1905/2006/EK rendelet alapján a 2013-ig tartó időszakban 
nyújtott fejlesztési támogatás terén, és így sem a jelenleg a fejlesztési együttműködési eszköz 
alapján tervezett hivatalos fejlesztési támogatási összegeket, sem általában az uniós 
költségvetést nem érintik.  
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