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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.4.2018 A8-0112/1 

Módosítás  1 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0112/2018 

Marietje Schaake 

Az uniós külső finanszírozási eszköz végrehajtása: 2017. évi félidős felülvizsgálat és a 2020 

utáni időszak struktúrája 

2017/2280(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

88 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

88. hangsúlyozza, hogy ez az 

mostantól lehetővé teszi az Unió számára, 

hogy harmadik országok fegyveres erői 

számára képzési tevékenységeket 

finanszírozzon, és nem halálos 

felszereléseket (például informatikai 

rendszereket, kórházakat stb.) szállítson a 

sürgős szükségletek kielégítése érdekében 

rövid és középtávon, a fenntartható 

fejlődési célok megvalósítása keretében;  

88. úgy véli, hogy a 2020 utáni IcSP-

rendeletnek nem kellene tartalmaznia a 

biztonságot és a fejlesztést szolgáló 

kapacitásépítés katonai összetevője 

keretében a partnerországoknak kínált 

támogatást, mivel ez politikailag 

gyengítené az EU egyetlen polgári 

konfliktusmegelőzési eszközét; emlékeztet 

továbbá arra, hogy a biztonságot és a 

fejlesztést szolgáló kapacitásépítésnek a 

jelenlegi IcSP keretében történő 

finanszírozása nem egyeztethető össze sem 

az EUMSZ 209. cikkével, sem a Bíróság 

alkalmazandó ítélkezési gyakorlatával, 

sem pedig az EUSZ 41. cikkének (2) 

bekezdésében a katonai kiadásokra 

vonatkozóan előírt korlátozásokkal; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0112/2 

Módosítás  2 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0112/2018 

Marietje Schaake 

Az uniós külső finanszírozási eszköz végrehajtása: 2017. évi félidős felülvizsgálat és a 2020 

utáni időszak struktúrája 

2017/2280(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

88 bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  88a. felhívja a Bizottságot és az EKSZ-

t, hogy őrizzék meg az Unió egyetlen 

polgári konfliktusmegelőzési és gyors 

polgári válságreagálási eszközét azáltal, 

hogy a 2020 utáni architektúrában 

fenntartják a stabilitás és a béke 

elősegítését szolgáló eszköz önállóságát; 

hangsúlyozza, hogy a stabilitás és a béke 

elősegítését szolgáló eszköz megőrzése 

döntő fontosságú az Unió hitelessége 

szempontjából, különösen a békével és a 

biztonsággal kapcsolatos uniós 

kötelezettségvállalások tekintetében; 

sürgeti a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy 

vegyék figyelembe az európai szomszédság 

polgári konfliktusmegelőzés iránti 

növekvő igényét azáltal, hogy 

háromszorosára növelik az e célra 

rendelkezésre álló forrásokat, különösen a 

közvetítés, a párbeszéd és a megbékélés 

területét érintő kezdeményezések 

finanszírozása révén; hangsúlyozza, hogy 

ez a növelés nem történhet más régiók 

polgári konfliktusmegelőzési és 

békeépítési tevékenységeinek rovására;  

Or. en 
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11.4.2018 A8-0112/3 

Módosítás  3 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0112/2018 

Marietje Schaake 

Az uniós külső finanszírozási eszköz végrehajtása: 2017. évi félidős felülvizsgálat és a 2020 

utáni időszak struktúrája 

2017/2280(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

121 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

121. nagyra értékeli az EU 

elkötelezettségét olyan kérdések iránt, mint 

az emberi jogok, a demokrácia és a civil 

társadalom támogatása, valamint a 

jelenlegi eszközök számos célját, 

célkitűzését és konkrét politikai és 

stratégiai értékét; kiemeli, hogy a 

reformnak nem szabad aláásnia az egyes 

eszközök céljait; megérti a célkitűzések és 

a végrehajtás szempontjából fennálló 

sajátosságokat az ENI, az IPA II és az 

EIDHR tekintetében, és ezért úgy véli, 

hogy ezeknek stratégiai és politikai 

megfontolások miatt önállóaknak kell 

maradniuk; 

121. nagyra értékeli az EU 

elkötelezettségét olyan kérdések iránt, mint 

az emberi jogok, a demokrácia és a civil 

társadalom támogatása, valamint a 

jelenlegi eszközök számos célját, 

célkitűzését és konkrét politikai és 

stratégiai értékét; kiemeli, hogy a 

reformnak nem szabad aláásnia az egyes 

eszközök céljait; megérti a célkitűzések és 

a végrehajtás szempontjából fennálló 

sajátosságokat az ENI, az IPA II, a 

stabilitás és a béke elősegítését szolgáló 

eszköz és az EIDHR tekintetében, és ezért 

úgy véli, hogy ezeknek stratégiai és 

politikai megfontolások miatt önállóaknak 

kell maradniuk; 

Or. en 

 

 


