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Módosítás 81
Heidi Hautala

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) E rendelet végrehajtását az EU kül-
és biztonságpolitikára vonatkozó, 2016. 
június 19-én előterjesztett azon globális 
stratégiájában (a továbbiakban: a globális 
stratégia)59 megállapított öt prioritásnak 
kell vezérelnie, amely az Unió jövőképét 
tartalmazza, és egyben keretet ad az 
egységes és felelős, másokkal 
partnerségben történő külső 
szerepvállaláshoz, amelynek révén az EU 
érvényt tud szerezni értékeinek és 
érdekeinek. Az Uniónak tartalommal kell 
megtöltenie a partnerségeket, elő kell 
mozdítania a szakpolitikai párbeszédet és a 
globális mértékben aggályos kihívások 
közös kezelését. Tevékenységének minden 
szempontból támogatnia kell az uniós 
érdekeket és értékeket, beleértve a béke 
megőrzését, a konfliktusok kialakulásának 
megelőzését, a nemzetközi biztonság 
erősítését, az irreguláris migráció okainak 
kezelését és a természeti vagy ember által 
okozott katasztrófákkal sújtott 
embercsoportoknak, országoknak vagy 
régióknak nyújtott segítséget, a 
kereskedelempolitika támogatását, a 
gazdasági diplomáciát és a gazdasági 
együttműködést, a digitális megoldások és 
technológiák előmozdítását, valamint az 
uniós szakpolitikák nemzetközi 
dimenzióinak megerősítését. Érdekei 
előmozdítása során az Uniónak be kell 
tartania és elő kell mozdítania a magas 
színvonalú szociális és környezetvédelmi 
normák, a jogállamiság, a nemzetközi jog 
és az emberi jogok tiszteletben tartásának 
elveit.

(8) E rendelet végrehajtását az EU kül-
és biztonságpolitikára vonatkozó, 2016. 
június 19-én előterjesztett azon globális 
stratégiájában (a továbbiakban: a globális 
stratégia)59 megállapított öt prioritásnak 
kell vezérelnie, amely az Unió jövőképét 
tartalmazza, és egyben keretet ad az 
egységes és felelős, másokkal 
partnerségben történő külső 
szerepvállaláshoz, amelynek révén az EU 
érvényt tud szerezni értékeinek és 
érdekeinek. Az Uniónak tartalommal kell 
megtöltenie a partnerségeket, elő kell 
mozdítania a szakpolitikai párbeszédet és a 
globális mértékben aggályos kihívások 
közös kezelését. Tevékenységének minden 
szempontból támogatnia kell az uniós 
érdekeket és értékeket, beleértve a béke 
megőrzését, a konfliktusok kialakulásának 
megelőzését, a nemzetközi biztonság 
erősítését, a kényszerű migráció és 
lakóhelyelhagyás okainak kezelését és a 
természeti vagy ember által okozott 
katasztrófákkal sújtott embercsoportoknak, 
országoknak vagy régióknak nyújtott 
segítséget, a kereskedelempolitika 
támogatását, a gazdasági diplomáciát és a 
gazdasági együttműködést, a digitális 
megoldások és technológiák előmozdítását, 
valamint az uniós szakpolitikák 
nemzetközi dimenzióinak megerősítését. 
Érdekei előmozdítása során az Uniónak be 
kell tartania és elő kell mozdítania a magas 
színvonalú szociális és környezetvédelmi 
normák, a jogállamiság, a nemzetközi jog 
és az emberi jogok tiszteletben tartásának 
elveit.
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Módosítás 82
Heidi Hautala

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A 2015-ben felülvizsgált európai 
szomszédságpolitika62 az Unió fő politikai 
prioritásai szerint a szomszédos országok 
stabilizációjára és a reziliencia 
megerősítésére irányul, különösen a 
gazdasági fejlődés élénkítése révén. 
Célkitűzésének teljesítéséhez a 
felülvizsgált európai szomszédságpolitika a 
következő négy prioritási területre 
összpontosított: jó kormányzás, 
demokrácia, jogállamiság és emberi jogok, 
kiemelt figyelemmel a civil társadalommal 
történő fokozottabb együttműködésre; 
gazdaságfejlesztés; biztonság; migráció és 
mobilitás, beleértve az irreguláris migráció 
és a kényszerű lakóhelyelhagyás okainak 
kezelését. A differenciálás és a fokozott 
kölcsönös felelősségvállalás az európai 
szomszédságpolitika ismertetőjegyei, 
amelyek elismerik az elkötelezettség 
különböző szintjeit, és tükrözik az egyes 
országok érdekeit az Unióval folytatott 
partnerségük természete és fókusza szerint.

(19) A 2015-ben felülvizsgált európai 
szomszédságpolitika62 az Unió fő politikai 
prioritásai szerint a szomszédos országok 
stabilizációjára és a reziliencia 
megerősítésére irányul, különösen a 
gazdasági fejlődés élénkítése révén. 
Célkitűzésének teljesítéséhez a 
felülvizsgált európai szomszédságpolitika a 
következő négy prioritási területre 
összpontosított: jó kormányzás, 
demokrácia, jogállamiság és emberi jogok, 
kiemelt figyelemmel a civil társadalommal 
történő fokozottabb együttműködésre; 
gazdaságfejlesztés; biztonság; migráció és 
mobilitás, beleértve a kényszerű migráció 
és lakóhelyelhagyás okainak kezelését. A 
differenciálás és a fokozott kölcsönös 
felelősségvállalás az európai 
szomszédságpolitika ismertetőjegyei, 
amelyek elismerik az elkötelezettség 
különböző szintjeit, és tükrözik az egyes 
országok érdekeit az Unióval folytatott 
partnerségük természete és fókusza szerint.

Or. en

Módosítás 83
Heidi Hautala

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Figyelemmel az éghajlatváltozás 
okozta problémáknak a Párizsi 
Megállapodás és az ENSZ fenntartható 

(28) E rendeletnek – az éghajlatváltozás 
okozta problémák kezelésének, a 
környezeti fenntarthatóság 
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fejlesztési céljai kapcsán tett uniós 
kötelezettségvállalások szerinti 
kezelésének fontosságára, e rendeletnek 
hozzá kell járulnia az éghajlati 
szempontok uniós szakpolitikákban 
történő érvényesítéséhez, valamint annak 
az átfogó célkitűzésnek a teljesítéséhez, 
hogy az uniós költségvetés kiadásainak 
25 %-át éghajlat-politikai célkitűzések 
támogatására fordítsák. Az e rendelet 
keretében megvalósuló tevékenységeknek 
hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a rendelet 
átfogó pénzügyi keretösszegének 25 %-a 
éghajlat-politikai célkitűzésekre irányuljon. 
A vonatkozó tevékenységek e rendelet 
végrehajtása során kerülnek 
beazonosításra, és a rendeletből tett 
általános hozzájárulásnak részét kell 
képeznie a vonatkozó értékeléseknek és 
felülvizsgálati eljárásoknak.

előmozdításának fontosságát az EUSZ 11. 
cikkével, valamint a Párizsi Megállapodás 
végrehajtása és az ENSZ fenntartható 
fejlesztési céljai kapcsán tett uniós 
kötelezettségvállalásokkal összhangban 
kifejezésre juttatva – érvényesítenie kell 
az éghajlati és környezeti szempontokat az 
uniós szakpolitikákban, valamint hozzá 
kell járulnia annak az átfogó célkitűzésnek 
a teljesítéséhez, hogy az uniós költségvetés 
kiadásainak 50%-át éghajlat-politikai és 
környezetvédelmi célkitűzések 
támogatására fordítsák. Az e rendelet 
keretében megvalósuló tevékenységeknek 
a várakozások szerint hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy a rendelet átfogó pénzügyi 
keretösszegének 45%-a éghajlat-politikai 
és környezetvédelmi célkitűzésekre 
irányuljon. Ez magában foglalja azt a célt 
is, hogy a rendelet átfogó keretösszegén 
belül 10%-os részarányt képviseljenek a 
kifejezetten a biológiai sokféleség 
területére irányuló összegek. A vonatkozó 
tevékenységek e rendelet végrehajtása 
során kerülnek beazonosításra, és a 
rendeletből tett általános hozzájárulásnak 
részét kell képeznie a vonatkozó 
értékeléseknek és felülvizsgálati 
eljárásoknak. Az e területtel kapcsolatos 
uniós fellépésnek támogatnia kell a 
Párizsi Megállapodásban, valamint a riói 
egyezményekben foglaltak betartását.

Or. en

Módosítás 84
Heidi Hautala

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Alapvető fontosságú a 
partnerországokkal a migrációval 
kapcsolatosan folytatott együttműködés 
megerősítése, kihasználva a jól kezelt és 

(29) Alapvető fontosságú a 
partnerországokkal a migrációval 
kapcsolatosan folytatott együttműködés 
megerősítése, kihasználva a jól kezelt és 
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reguláris migráció előnyeit, illetve 
eredményesen kezelve az irreguláris 
migrációt. Az ilyen jellegű együttműködés 
hozzájárul a nemzetközi védelemhez való 
jog biztosításához, az irreguláris migráció 
okainak kezeléséhez, a határigazgatás 
fokozásához, valamint az irreguláris
migráció, az emberkereskedelem és a 
migránscsempészés elleni küzdelem terén 
tett erőfeszítésekhez, továbbá esettől 
függően a visszaküldéssel, 
visszafogadással vagy reintegrációval 
kapcsolatos munkához, mindezt kölcsönös 
elszámoltathatóság alapján, valamint a 
humanitárius és emberi jogi 
kötelezettségek teljes körű tiszteletben 
tartása mellett. Ezért a harmadik országok 
e területre irányuló, Unióval folytatott 
eredményes együttműködésének szerves 
részét kell képeznie e rendelet általános 
elveinek. Fontos a migrációs és a 
fejlesztési együttműködési szakpolitikák 
közötti koherencia növelése annak 
biztosításához, hogy a fejlesztési támogatás 
segítse a partnerországokat a migráció 
eredményesebb kezelésében. E rendeletnek 
hozzá kell járulnia a migrációval 
kapcsolatos koordinált, holisztikus és 
strukturált megközelítéshez, amely 
maximalizálja a szinergiákat, és 
alkalmazza a szükséges áttételi hatásokat.

reguláris migráció előnyeit, illetve 
eredményesen kezelve az irreguláris 
migrációt. Az ilyen jellegű együttműködés 
hozzájárul a nemzetközi védelemhez való 
jog biztosításához, az irreguláris migráció 
okainak kezeléséhez, a határigazgatás 
fokozásához, valamint a kényszerű
migráció és lakóhelyelhagyás, az 
emberkereskedelem és a 
migránscsempészés elleni küzdelem terén 
tett erőfeszítésekhez, továbbá esettől 
függően a visszaküldéssel, 
visszafogadással vagy reintegrációval 
kapcsolatos munkához, mindezt kölcsönös 
elszámoltathatóság alapján, valamint a 
humanitárius és emberi jogi 
kötelezettségek teljes körű tiszteletben 
tartása mellett. Ezért a harmadik országok 
e területre irányuló, Unióval folytatott 
eredményes együttműködésének szerves 
részét kell képeznie e rendelet általános 
elveinek. Fontos a migrációs és a 
fejlesztési együttműködési szakpolitikák 
közötti koherencia növelése annak 
biztosításához, hogy a fejlesztési támogatás 
segítse a partnerországokat a migráció 
eredményesebb kezelésében. E rendeletnek 
hozzá kell járulnia a migrációval
kapcsolatos koordinált, holisztikus és 
strukturált megközelítéshez, amely 
maximalizálja a szinergiákat, és 
alkalmazza a szükséges áttételi hatásokat.

Or. en

Módosítás 85
Heidi Hautala

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) E rendeletnek lehetővé kell tennie 
az Unió számára, hogy az uniós migrációs 
politikát kiegészítve reagáljon a 
migrációhoz kapcsolódó kihívásokra, 

(30) E rendeletnek lehetővé kell tennie 
az Unió számára, hogy az uniós migrációs 
politikát kiegészítve reagáljon a 
migrációhoz kapcsolódó kihívásokra, 
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szükségletekre és lehetőségekre. E célból –
és az előre nem látható körülmények 
sérelme nélkül – pénzügyi keretösszegének 
10 %-át az irreguláris migráció és a 
kényszerű lakóhelyelhagyás okainak 
kezelésére, valamint a migrációkezelésre és 
-irányításra, többek között a menekültek és 
migránsok jogainak védelmére kell 
fordítani a rendelet célkitűzésein belül.

szükségletekre és lehetőségekre. E célból –
és az előre nem látható körülmények 
sérelme nélkül – pénzügyi keretösszegének 
10%-át a kényszerű migráció és 
lakóhelyelhagyás okainak kezelésére, 
valamint a migrációkezelésre és -
irányításra, többek között a menekültek és 
migránsok jogainak védelmére kell 
fordítani a rendelet célkitűzésein belül.

Or. en

Módosítás 86
Heidi Hautala

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az EFFA+-nak a fenntartható 
fejlesztési célok teljesítéséhez való 
hozzájárulásként a beruházások 
támogatására kell irányulnia a fenntartható 
és inkluzív gazdasági és társadalmi fejlődés 
fokozása és a partnerországok társadalmi-
gazdasági ellenálló képességének 
előmozdítása révén, különösen a 
szegénység felszámolására, a fenntartható 
és inkluzív növekedésre, a tisztességes 
munka létrehozására, a gazdasági 
lehetőségekre, a készségekre és a 
vállalkozói készségre, a társadalmi-
gazdasági ágazatokra, a mikro-, kis- és 
középvállalkozásokra, valamint az 
irreguláris migráció egyedi társadalmi-
gazdasági okaira összpontosítva a 
vonatkozó indikatív programozási 
dokumentumok alapján. Különös figyelmet 
kell fordítani azokra az országokra, 
amelyek instabil vagy konfliktus sújtotta 
országnak, legkevésbé fejlett országnak és 
súlyosan eladósodott szegény országnak 
minősülnek.

(34) Az EFFA+-nak a fenntartható 
fejlesztési célok teljesítéséhez való 
hozzájárulásként a beruházások 
támogatására kell irányulnia a fenntartható 
és inkluzív gazdasági és társadalmi fejlődés 
fokozása és a partnerországok társadalmi-
gazdasági ellenálló képességének 
előmozdítása révén, különösen a 
szegénység felszámolására, a fenntartható 
és inkluzív növekedésre, a tisztességes 
munka létrehozására, a gazdasági 
lehetőségekre, a készségekre és a 
vállalkozói készségre, a társadalmi-
gazdasági ágazatokra, a mikro-, kis- és 
középvállalkozásokra, valamint a 
kényszerű migráció és lakóhelyelhagyás
egyedi társadalmi-gazdasági okaira 
összpontosítva a vonatkozó indikatív 
programozási dokumentumok alapján. 
Különös figyelmet kell fordítani azokra az 
országokra, amelyek instabil vagy 
konfliktus sújtotta országnak, legkevésbé 
fejlett országnak és súlyosan eladósodott 
szegény országnak minősülnek.

Or. en



PE631.781v01-00 8/23 AM\1170668HU.docx

HU

Módosítás 87
Heidi Hautala

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Az EFFA+-nak maximalizálnia kell 
a finanszírozás addicionalitását, kezelnie 
kell a piaci hiányosságokat és az 
optimálistól elmaradó beruházási 
helyzeteket, innovatív termékeket kell 
nyújtania, valamint magánszektorbeli 
forrásokat kell bevonnia. A 
magánszektornak az EFFA+ révén történő 
bevonása az Unió partnerországokkal 
folytatott együttműködésébe mérhető és 
további fejlesztési hatással kell, hogy 
járjon a piac torzítása nélkül, és a 
kölcsönös elszámoltathatóság, valamint a 
kockázat és a költségek megosztása alapján 
költséghatékonynak kell lennie. Az 
EFFA+-nak egyablakos rendszerként kell 
működnie, amely fogadja a pénzügyi 
intézményektől és az állami vagy 
magánbefektetőktől érkező finanszírozási 
javaslatokat, és széles körű pénzügyi 
támogatást biztosít a támogatható 
beruházások számára.

(35) Az EFFA+-nak maximalizálnia kell 
a finanszírozás addicionalitását, kezelnie 
kell a piaci hiányosságokat és az 
optimálistól elmaradó beruházási 
helyzeteket, innovatív termékeket kell 
nyújtania, valamint magánszektorbeli 
forrásokat kell bevonnia annak érdekében, 
hogy optimalizálja a magánfinanszírozás 
helyi fenntartható fejlődéshez való 
hozzájárulását. A magánszektornak az 
EFFA+ révén történő bevonásának az 
Unió partnerországokkal folytatott 
együttműködésébe a környezet, valamint a 
helyi közösségek jogainak és 
megélhetésének teljes mértékű tiszteletben 
tartása mellett mérhető és további 
fejlesztési hatással kell járnia, mégpedig a 
helyi piac torzítása, valamint a helyi 
gazdasági szereplők tisztességtelen 
versenybe kényszerítése nélkül. Ezenkívül
a kölcsönös elszámoltathatóság, valamint a 
kockázat és a költségek megosztása alapján 
költséghatékonynak kell lennie. Az 
EFFA+-nak egyablakos rendszerként kell 
működnie, amely fogadja a pénzügyi 
intézményektől és az állami vagy 
magánbefektetőktől érkező finanszírozási 
javaslatokat, és széles körű pénzügyi 
támogatást biztosít a támogatható 
beruházások számára.

Or. en

Módosítás 88
Heidi Hautala
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet általános célkitűzése az 
Unió értékeinek és érdekeinek világszintű 
védelme és érvényre juttatása az Unió 
külső tevékenységére vonatkozóan az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkének (5) bekezdésében, 8. cikkében és 
21. cikkében megfogalmazott célkitűzések 
és elvek követése céljából.

(1) E rendelet általános célkitűzése az 
Unió értékeinek, elveinek és érdekeinek 
világszintű védelme és érvényre juttatása 
az Unió külső tevékenységére vonatkozóan 
az Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkének (5) bekezdésében, 8. cikkében és 
21. cikkében, valamint az EUMSZ 208. és 
11. cikkében megfogalmazott célkitűzések 
és elvek követése céljából.

Or. en

Módosítás 89
Heidi Hautala

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e rendelet szerinti kiadások 
legalább 92 %-ának teljesítenie kell a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet Fejlesztési Támogatási 
Bizottsága által a hivatalos fejlesztési 
támogatásra vonatkozóan létrehozott 
kritériumokat.

(3) Az e rendelet szerinti kiadások 
legalább 97%-ának teljesítenie kell a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet Fejlesztési Támogatási 
Bizottsága által a hivatalos fejlesztési 
támogatásra vonatkozóan létrehozott 
kritériumokat.

Or. en

Módosítás 90
Heidi Hautala

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 68 000 millió EUR földrajzi 
programokra:

a) 71 100 millió EUR földrajzi 
programokra:
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Or. en

Módosítás 91
Heidi Hautala

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Szubszaharai-Afrika: legalább 
32 000 millió EUR,

– Szubszaharai-Afrika: legalább 
35 100 millió EUR,

Or. en

Módosítás 92
Heidi Hautala

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Emberi jogok és demokrácia: 1 500
millió EUR,

– Emberi jogok és demokrácia: 3 000
millió EUR,

Or. en

Módosítás 93
Heidi Hautala

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Társadalmi szervezetek: 1 500
millió EUR,

– Társadalmi szervezetek: 2 800
millió EUR,

Or. en
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Módosítás 94
Heidi Hautala

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Stabilitás és béke: 1 000 millió 
EUR,

– Békeépítés, konfliktusmegelőzés és 
stabilitás: 2 000 millió EUR,

Or. en

Módosítás 95
Heidi Hautala

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Globális kihívások: 3 000 millió 
EUR,

– Globális kihívások: 5 800 millió 
EUR,

Or. en

Módosítás 96
Heidi Hautala

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) Nemek közötti egyenlőség és a nők 
társadalmi szerepvállalásának növelése: 
1 000 millió EUR,

Or. en

Módosítás 97
Heidi Hautala
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 4 000 millió EUR gyorsreagálási 
tevékenységekre.

c) 6 100 millió EUR gyorsreagálási 
tevékenységekre.

Or. en

Módosítás 98
Heidi Hautala

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – c pont – 1 franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- amelyen belül 4 600 millió EUR 
szolgál a 4. cikk (4) bekezdésének a) 
pontjában, valamint a IV. melléklet 1. 
részében meghatározottak szerinti 
válságelhárítás fedezésére.

Or. en

Módosítás 99
Heidi Hautala

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 12. cikkben hivatkozott, 
országokra vonatkozó pénzügyi allokációk 
kiegészítését célzó, a 4. cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott 
pénzügyi keretösszeg 10 %-át az I. 
mellékletben szereplő partnerországok 
számára indikatív jelleggel el kell 
különíteni a teljesítményalapú 
megközelítés végrehajtása céljából. A 
teljesítményalapú allokációkról az 
országoknak a demokrácia, az emberi 

(1) A 12. cikkben hivatkozott, 
országokra vonatkozó pénzügyi allokációk 
kiegészítését célzó, a 4. cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott 
pénzügyi keretösszeg 10 %-át az I. 
mellékletben szereplő partnerországok 
számára indikatív jelleggel el kell 
különíteni a teljesítményalapú 
megközelítés végrehajtása céljából. A 
teljesítményalapú allokációkról az 
országoknak a demokrácia, az emberi 
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jogok, a jogállamiság, a migráció területén 
folytatott együttműködés, a gazdasági 
kormányzás és a reformok irányába tett
előrelépése alapján határoznak. A 
partnerországok előrelépését évente 
értékelni kell.

jogok, a jogállamiság, a gazdasági 
kormányzás és a reformok irányába tett 
előrelépése alapján határoznak. A 
partnerországok előrelépését évente 
értékelni kell.

Or. en

Módosítás 100
Heidi Hautala

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 7 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) hozzájárulás az országok uniós 
ügynökségek és szervek, valamint az 
Európai Unióról szóló szerződés V. címe 
alapján a közös kül- és biztonságpolitika 
konkrét tevékenységeinek végrehajtásával 
megbízott szervek vagy személyek által 
végrehajtott uniós programokban és 
tevékenységekben való részvételének 
költségeihez;

e) hozzájárulás az országoknak az 
uniós ügynökségek és szervek által 
végrehajtott uniós programokban és 
tevékenységekben való részvételének 
költségeihez;

Or. en

Módosítás 101
Heidi Hautala

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EFFA+ egy integrált pénzügyi csomag, 
amely a 23. cikk (1) bekezdésének a), e), f) 
és g) pontjával létrehozott végrehajtási 
módszerekre építve finanszírozási 
kapacitást biztosít, és célja a beruházások 
támogatása és a finanszírozáshoz jutás 
növelése a fenntartható és inkluzív 
gazdasági és társadalmi fejlődés 

Az EFFA+ egy integrált pénzügyi csomag, 
amely a 23. cikk (1) bekezdésének a), e), f) 
és g) pontjával létrehozott végrehajtási 
módszerekre építve finanszírozási 
kapacitást biztosít, és célja a beruházások 
támogatása és a finanszírozáshoz jutás 
növelése a fenntartható és inkluzív 
gazdasági és társadalmi fejlődés 



PE631.781v01-00 14/23 AM\1170668HU.docx

HU

előmozdítása érdekében, valamint a 
társadalmi-gazdasági reziliencia 
előmozdítása a partnerországokban, 
különös tekintettel a szegénység 
felszámolására, a fenntartható és inkluzív 
növekedésre, a tisztességes munkahelyek 
megteremtésére, a készségekre és a 
vállalkozói készségekre, a társadalmi-
gazdasági ágazatokra, a mikro-, kis- és 
középvállalkozásokra, továbbá az 
irreguláris migráció konkrét társadalmi-
gazdasági kiváltó okainak a kezelése, a 
vonatkozó indikatív programozási 
dokumentumoknak megfelelően. Különös 
figyelem fordítandó az instabilként 
azonosított vagy konfliktus sújtotta 
országokra, a legkevésbé fejlett országokra 
és a súlyosan eladósodott szegény 
országokra.

előmozdítása, valamint a társadalmi-
gazdasági és környezeti reziliencia
partnerországokbeli előmozdítása 
érdekében, különös tekintettel az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra 
és az éghajlatváltozás mérséklésére, a 
szegénység felszámolására, a fenntartható 
és inkluzív növekedésre, a tisztességes 
munkahelyek megteremtésére, a gazdasági 
lehetőségekre, a készségekre és a 
vállalkozói készségekre, a társadalmi-
gazdasági ágazatokra, a szövetkezetekre, a 
mikro-, kis- és középvállalkozásokra a 
vonatkozó indikatív programozási 
dokumentumoknak megfelelően. Különös 
figyelem fordítandó az instabilként 
azonosított vagy konfliktus sújtotta 
országokra, a legkevésbé fejlett országokra 
és a súlyosan eladósodott szegény 
országokra, és emellett elsőbbséget kell 
biztosítani a helyi gazdasági szereplőknek; 
az EFFA+ nem használható fel arra, 
hogy kiváltsa az alapvető 
közszolgáltatások biztosításának 
kormányzati felelősségét.

Or. en

Módosítás 102
Heidi Hautala

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tartalékfeltöltési ráta 9 % és 50 % között 
mozog, a műveletek típusától függően.

A tartalékfeltöltési ráta 9% és 50% között 
mozog, a műveletek típusától függően. Az 
uniós költségvetésből az éves költségvetési 
eljárás keretében külön költségvetési sor 
létrehozásával vagy költségvetési 
átcsoportosítás révén legfeljebb 10 
milliárd EUR összegű tartalékot kell 
képezni.

Or. en
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Módosítás 103
Heidi Hautala

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) biztosítják a pénzügyi és fejlesztési 
addicionalitást;

Or. en

Módosítás 104
Heidi Hautala

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) tiszteletben tartják a hatékony 
fejlesztési együttműködésre irányuló 
puszani partnerségben meghatározott, és 
2016-ban Nairobiban megerősített 
fejlesztési hatékonysági elveket, többek 
között a felelősségvállalást, az igazodást, 
az eredményekre való összpontosítást, az 
átláthatóságot és a kölcsönös 
elszámoltathatóságot, valamint a segélyek 
szabad felhasználásúvá tételének 
célkitűzését;

Or. en

Módosítás 105
Heidi Hautala

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az egyértelmű piaci 
hiányosságokkal küzdő területeket 
célozzák meg, a beruházási hiányok felé 
terelik a magántőkét, valamint a 
kockázatot jelentő azon területekre 
összpontosítanak, amelyek nem 
számítanak vonzónak a tisztán 
magánforrású befektetések számára;

Or. en

Módosítás 106
Heidi Hautala

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) végrehajtásuk során 
maradéktalanul betartják az emberi jogi 
egyezményekben foglaltakat, az OECD 
multinacionális vállalatokra vonatkozó 
iránymutatásait, az üzleti vállalkozások 
emberi jogi felelősségére vonatkozó 
ENSZ-irányelveket, az ILO-
egyezményeket és -normákat, a nőkkel 
szemben alkalmazott hátrányos 
megkülönböztetések minden formájának 
kiküszöböléséről szóló ENSZ-egyezményt;

Or. en

Módosítás 107
Heidi Hautala

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) az államoknak a gazdasági, 
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szociális és kulturális jogokkal 
kapcsolatos, területen kívüli 
kötelezettségeire vonatkozó maastrichti 
elvek, továbbá a nemzeti 
élelmezésbiztonság keretében a 
földhasználat, a halászat és az 
erdőgazdálkodás felelősségteljes 
irányítására vonatkozó önkéntes FAO-
iránymutatások;

Or. en

Módosítás 108
Heidi Hautala

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részvételre jogosult partnereknek be kell 
tartaniuk a költségvetési rendelet 62. cikke 
(2) bekezdésének c) pontjában előírt 
szabályokat és feltételeket. A valamely 
tagállam vagy egy a jelen rendelet 28. 
cikke szerint a külső tevékenységi 
garanciához hozzájáruló harmadik ország 
magánjoga alapján működő szervezetek 
esetében az olyan szervezetek élveznek 
elsőbbséget, amelyek információkat 
közölnek a környezeti, társadalmi és 
vállalatirányítási kritériumokkal 
kapcsolatban.

A részvételre jogosult partnereknek be kell 
tartaniuk a költségvetési rendelet 62. cikke 
(2) bekezdésének c) pontjában előírt 
szabályokat és feltételeket. A valamely 
tagállam vagy egy harmadik ország 
magánjoga alapján működő szervezetek 
esetében az olyan szervezetek élveznek 
elsőbbséget, amelyek információkat 
közölnek a környezeti, társadalmi és 
vállalatirányítási kritériumokkal 
kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 109
Heidi Hautala

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság a (2) és (3) (8) A Bizottság a (2) és (3) 
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bekezdésben megállapított jogosultsági 
kritériumok szerint értékeli a külső 
tevékenységi garanciából támogatott 
műveleteket, amennyiben lehetséges, a 
részvételre jogosult partnerek meglévő 
eredménymérési rendszereire 
támaszkodva. A Bizottság az egyes 
beruházási keretekre vonatkozó 
értékelésének eredményét évente 
közzéteszi.

bekezdésben megállapított jogosultsági 
kritériumok szerint értékeli a külső 
tevékenységi garanciából támogatott 
műveleteket. A Bizottság az uniós 
garancia potenciális és tényleges, a 27. 
cikk (2) bekezdésében felsorolt 
kritériumokkal összhangban történő 
felhasználásának független és átlátható 
értékelése érdekében kialakítja és 
közzéteszi a végrehajtó partnerek által a 
projektek kiválasztásához, az Európai 
Bizottság által pedig a projektkiválasztás 
során végzett átvilágítások ellenőrzéséhez 
alkalmazandó, mutatókra vonatkozó 
eredménytáblát. A Bizottság az egyes 
beruházási keretekre vonatkozó értékelése 
keretében valamennyi garanciaeszköz és 
egyéni projekt eredményét évente 
közzéteszi.

Or. en

Módosítás 110
Heidi Hautala

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kérésére az általuk tett 
hozzájárulások konkrét régiókra, 
országokra, ágazatokra vagy meglévő 
beruházási keretekre irányuló 
tevékenységekhez rendelhetők hozzá.

A tagállamok kérésére megfontolás tárgyát 
képezheti, hogy az általuk tett 
hozzájárulásokat konkrét régiókra, 
országokra, ágazatokra vagy meglévő 
beruházási keretekre irányuló 
tevékenységekhez rendeljék.

Or. en

Módosítás 111
Heidi Hautala

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés – g a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) az Európai Bizottság által 
követendő, a végrehajtó partnerek által az 
egyéni projektek szintjén elvégzett 
átvilágítás minőségi – többek között az 
előzetes emberi jogi és környezeti 
hatásvizsgálat tekintetében történő –
ellenőrzésére, valamint a végrehajtó 
partnerek pontosításra és kiigazításra 
történő felkérésére szolgáló egyértelmű 
eljárás;

Or. en

Módosítás 112
Heidi Hautala

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A részvételre jogosult partnerek 
kérésre minden olyan további információt a 
Bizottság rendelkezésére bocsátanak, 
amely a Bizottság e rendelettel összefüggő 
kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.

(7) A részvételre jogosult partnerek 
kérésre minden olyan további információt a 
Bizottság rendelkezésére bocsátanak, 
amely a Bizottság e rendelettel összefüggő 
kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, 
különös tekintettel az előzetes emberi jogi 
és környezeti hatásvizsgálaton alapuló 
ajánlások végrehajtására, valamint a 27. 
cikkben felsorolt egyéb kiválasztási 
kritériumokra.

Or. en

Módosítás 113
Heidi Hautala

Rendeletre irányuló javaslat
29 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29a. cikk

Panasztételi és jogorvoslati mechanizmus

Az Európai Bizottság létrehoz egy 
központi uniós panasztételi mechanizmust 
az e rendelet IV. fejezete szerinti összes 
projekt számára. E panasztételi 
mechanizmus a műveletekben érintett 
érdekelt felek, továbbá azon érdekelt felek
számára, akik nem elégedettek azzal, 
ahogy panaszaikat a partnerek 
panasztételi mechanizmusai keretében 
kezelik, közvetlenül igénybe vehető. A 
Bizottság és az Európai Unió küldöttségei 
honlapjaikon, valamint a projektekkel 
kapcsolatos dokumentumokon keresztül 
közzéteszik a Bizottsággal megállapodást 
kötött érintett partnerek panasztételi 
mechanizmusaira, továbbá a központi 
uniós panasztételi mechanizmusra 
vonatkozó közvetlen hivatkozásokat.

Or. en

Módosítás 114
Heidi Hautala

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában 
szereplő, földrajzi programokra vonatkozó 
keretösszeg felhasználható európai vagy 
más fejlesztési pénzügyi intézmények 
tőkéjéhez való hozzájárulásra.

A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában 
szereplő, földrajzi programokra vonatkozó 
keretösszeg felhasználható európai 
fejlesztési pénzügyi intézmények tőkéjéhez 
való hozzájárulásra.

Or. en

Módosítás 115
Heidi Hautala
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Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság a bizalmas és üzleti 
szempontból érzékeny információk 
védelmét szem előtt tartva közzéteszi 
weboldalán a finanszírozási és beruházási 
műveletekkel kapcsolatos – többek között 
egyedi szintű és projektszintű –
információkat, valamint az összes EFFA+ 
garanciamegállapodás lényeges elemeit, 
köztük a jogosult partnernek minősülő 
jogi személyek személyazonosságára, 
várható fejlesztési kedvezményeire és 
panasztételi eljárásaira vonatkozó 
információt.

Or. en

Módosítás 116
Heidi Hautala

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az EFFA+ szerinti jogosult 
partnerek – az átláthatóságra irányadó 
politikáikkal és az adatvédelemre, 
valamint a dokumentumokhoz és 
információhoz való hozzáférésre 
vonatkozó uniós szabályokkal 
összhangban – weboldalaikon proaktív 
módon és rendszeresen nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszik a külső tevékenységi 
garanciával fedezett valamennyi 
finanszírozási és beruházási művelettel 
kapcsolatos információkat, különösen azt 
illetően, hogy e műveletek miként 
járulnak hozzá e rendelet céljainak és 
követelményeinek megvalósításához. 
Ezeket az információkat projektszintre 
lebontva kell megadni. Ezeknek az 
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információknak mindig figyelembe kell 
venniük a bizalmas és üzleti szempontból 
érzékeny információk védelmét. A jogosult 
partnereknek az e rendelettel 
összhangban a külső fellépésekre 
vonatkozó garanciával fedezett 
finanszírozási és beruházási műveletekről 
általuk közzétett valamennyi 
tájékoztatóban meg kell jeleníteniük az 
uniós támogatást.

Or. en

Módosítás 117
Heidi Hautala

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A külső tevékenységi garanciából való 
támogatásra jogosult EFFA+-műveletek 
különösen a következő prioritási területeket 
célozzák:

A külső tevékenységi garanciából való 
támogatásra jogosult EFFA+-műveletek 
különösen az 1. pontban felsorolt prioritási 
területeket célozzák, és az 1a. pontban 
felsorolt finanszírozási és beruházási 
műveleteket nem foglalják magukban:

1. a következő területekre irányuló 
műveletek jogosultak támogatásra:

Or. en

Módosítás 118
Heidi Hautala

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. nem jogosultak támogatásra azok a 
műveletek, amelyek:

a) a katonai vagy a biztonsági ágazathoz 
kapcsolódnak;
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b) támogatják a nukleáris energia 
fejlesztését;

c) elősegítik a fosszilis tüzelőanyagok és a 
szén-dioxid-kibocsátások magas szinten 
való rögzülését;

d) jelentős környezeti külső költségekkel 
járnak;

e) előmozdítják a genetikailag módosított 
vetőmagok használatát;

f) előmozdítják a nagyüzemi, iparosított 
monokultúrás gazdálkodást;

g) duzzasztógátakhoz kapcsolódnak;

h) olyan ágazatokra vagy projektekre 
vonatkoznak, amelyek esetében a 
partnerországokban fennáll az emberi 
jogok veszélyeztetésének, például a 
nagyarányú földszerzés és a lakosság 
lakóhelyelhagyásra kényszerítésének 
kockázata. E kockázatok azonosítására a 
végrehajtó partnerek kötelesek 
nyilvánosan hozzáférhető, előzetes emberi 
jogi és környezeti hatásvizsgálatot végezni, 
kellő mértékben figyelembe véve az 
érintett közösségekre vonatkozó, szabad, 
előzetes és tájékozott hozzájárulás (FPIC) 
elvét.

Or. en
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