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Módosítás 387
Elly Schlein, Norbert Neuser

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 209.
és 212. cikkére, valamint 322. cikkének (1) 
bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 208., 
209. és 212. cikkére, valamint 322. 
cikkének (1) bekezdésére,

Or. en

Módosítás 388
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
-1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az Európai Unióról szóló 
szerződés 3. cikkének (5) bekezdése szerint 
a világ többi részéhez fűződő 
kapcsolataiban az Uniónak védelmeznie 
kell és érvényre kell juttatnia értékeit és 
érdekeit, és hozzá kell járulnia 
polgárainak védelméhez. Hozzá kell 
járulnia a békéhez, a biztonsághoz, a Föld 
fenn- tartható fejlődéséhez, a népek 
közötti szolidaritáshoz és kölcsönös 
tisztelethez, a szabad és tisztességes 
kereskedelemhez, a szegénység 
felszámolásához és az emberi jogok, 
különösen pedig a gyermekek jogainak
védelméhez, továbbá a nemzetközi jog 
szigorú betartásához és fejlesztéséhez, így 
különösen az Egyesült Nemzetek 
Alapokmányában foglalt alapelvek 
tiszteletben tartásához.

Or. en
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Módosítás 389
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
-1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) Az Európai Unióról szóló 
szerződéssel összhangban az „Unió 
nemzetközi szintű fellépése azon elvekre 
épül, amelyek létrehozását, fejlődését és 
bővítését vezérelték, és arra irányul, hogy 
ezek érvényesülését a világ többi részén is 
előbbre vigye: ezek az alapelvek a 
demokrácia, a jogállamiság, az emberi 
jogok és alapvető szabadságjogok 
egyetemes és oszthatatlan volta, az emberi 
méltóság tiszteletben tartása, az 
egyenlőség és a szolidaritás elvei, 
valamint az Egyesült Nemzetek 
Alapokmányában foglalt elvek és a 
nemzetközi jog tiszteletben tartása. Az 
Uniónak biztosítania kell, hogy külső 
tevékenységeinek különböző területei 
egymással, illetve az egyéb uniós 
politikákkal összhangban legyenek. Az 
Uniónak a nemzetközi kapcsolatok 
minden területén magas szintű 
együttműködés kialakításán kell 
munkálkodnia. Az e rendelet által 
lehetővé tett tevékenységek széles köre 
hozzá kell, hogy járuljon a Szerződés 
említett cikkében meghatározott 
célkitűzésekhez.

Or. en

Módosítás 390
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
-1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1b) Az Európai Unió működéséről 
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szóló szerződés 11. cikke szerint a 
környezetvédelmi követelményeket be kell 
illeszteni az uniós politikák és 
tevékenységek meghatározásába és 
végrehajtásába, különösen a fenntartható 
fejlődés elősegítésének céljából.

Or. en

Módosítás 391
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
-1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1c) Az Európai Unióról szóló 
szerződés 8. cikkének (1) bekezdése 
értelmében az Uniónak a vele szomszédos 
országokkal különleges kapcsolatokat kell 
kiépítenie a jólét és a jószomszédi 
viszonyok egy olyan térségének a 
létrehozása céljából, amely az Unió 
értékeire épül, és amelyet az 
együttműködésen alapuló szoros és békés 
kapcsolatok jellemeznek.

Or. en

Módosítás 392
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
-1 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1d) A 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó fenntartható fejlesztési 
menetrend, amelyet 2015-ben az Egyesült 
Nemzetek valamennyi tagállama 
elfogadott, egy közös tervet fektet le, 
amely békét és jólétet kíván teremteni az 
emberek és a Föld számára napjainkban 
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és a jövőben is. A 17 fenntartható 
fejlesztési cél elismerése annak, hogy a 
szegénység felszámolásának, azaz az első 
fenntartható fejlesztési célnak, valamint a 
többi nélkülözés megszüntetésének együtt 
kell járnia azokkal a stratégiákkal, 
amelyek javítják az egészségügyet és az 
oktatást, csökkentik az egyenlőtlenségeket, 
és ösztönzik a gazdasági növekedést, 
ugyanakkor fellépnek az 
éghajlatváltozással szemben, valamint az 
óceánjaink és erdőink védelme érdekében 
dolgoznak.

Or. en

Módosítás 393
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Szomszédsági, Fejlesztési és 
Nemzetközi Együttműködési Eszköz” 
program (a továbbiakban: az eszköz) 
általános célkitűzésének az uniós értékek 
és érdekek világszintű védelmének és 
érvényre juttatásának kell lennie 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) A „Szomszédsági, Fejlesztési és 
Nemzetközi Együttműködési Eszköz” 
program (a továbbiakban: az eszköz) 
célkitűzése az kell, hogy legyen, hogy 
pénzügyi keretet biztosítson az uniós 
értékek és érdekek világszintű védelmének 
és érvényre juttatásának támogatására az 
Unió külső tevékenységére vonatkozóan az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkének (5) bekezdésében, 8. cikkében és 
21. cikkében megfogalmazott 
célkitűzésekkel és elvekkel összhangban, 
beleértve az alapvető jogok és elvek 
tiszteletben tartását, valamint az emberi 
jogok, a demokrácia és a jogállamiság 
védelmét és előmozdítását.

Or. en

Módosítás 394
Mirja Vehkaperä
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Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Szomszédsági, Fejlesztési és 
Nemzetközi Együttműködési Eszköz” 
program (a továbbiakban: az eszköz) 
általános célkitűzésének az uniós értékek 
és érdekek világszintű védelmének és 
érvényre juttatásának kell lennie 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) A „Szomszédsági, Fejlesztési és 
Nemzetközi Együttműködési Eszköz” 
program (a továbbiakban: az eszköz) 
általános célkitűzésének a fenntartható 
fejlődés előmozdításának, a szegénység 
megszüntetéséhez való hozzájárulásnak, 
az egyenlőtlenség minden formája elleni 
küzdelem támogatásának és az uniós 
értékek és érdekek világszintű védelmének 
és érvényre juttatásának kell lennie az Unió 
külső tevékenységére vonatkozóan az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkének (5) bekezdésében, 8. cikkében és 
21. cikkében, valamint az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés
208. cikkében megfogalmazott 
célkitűzések és elvek követése céljából.

Or. en

Módosítás 395
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Szomszédsági, Fejlesztési és 
Nemzetközi Együttműködési Eszköz” 
program (a továbbiakban: az eszköz) 
általános célkitűzésének az uniós értékek 
és érdekek világszintű védelmének és 
érvényre juttatásának kell lennie 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) A „Szomszédsági, Fejlesztési és 
Nemzetközi Együttműködési Eszköz” 
program (a továbbiakban: az eszköz) 
általános célkitűzésének az uniós értékek 
és érdekek világszintű védelmének és 
érvényre juttatásának kell lennie 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. Megjegyzendő, 
hogy az Európai Unió saját belpolitikája 
keretében rendszeresen megtépázzák 
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azokat az értékeket, amelyeket az Unió 
nemzetközi szinten kíván érvényesíteni.

Or. fr

Módosítás 396
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Szomszédsági, Fejlesztési és 
Nemzetközi Együttműködési Eszköz” 
program (a továbbiakban: az eszköz) 
általános célkitűzésének az uniós értékek 
és érdekek világszintű védelmének és 
érvényre juttatásának kell lennie 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) A „Szomszédsági, Fejlesztési és 
Nemzetközi Együttműködési Eszköz” 
program (a továbbiakban: az eszköz) 
általános célkitűzésének a fenntartható 
fejlődésnek, a környezet és a biodiverzitás 
védelmének, az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemnek, a szegénység 
felszámolásának és az egyenlőtlenség 
elleni küzdelemnek kell lennie az uniós 
értékek és érdekek világszintű védelmének 
és érvényre juttatásának részeként az Unió 
külső tevékenységére vonatkozóan az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkének (5) bekezdésében, 8. cikkében, 
21. cikkében és 208. cikkében
megfogalmazott célkitűzések és elvek 
követése céljából.

Or. en

Módosítás 397
Elly Schlein, Norbert Neuser

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Szomszédsági, Fejlesztési és 
Nemzetközi Együttműködési Eszköz” 
program (a továbbiakban: az eszköz) 

(1) A „Szomszédsági, Fejlesztési és 
Nemzetközi Együttműködési Eszköz” 
program (a továbbiakban: az eszköz) 
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általános célkitűzésének az uniós értékek 
és érdekek világszintű védelmének és 
érvényre juttatásának kell lennie 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.

általános célkitűzésének a fenntartható 
fejlődés előmozdításának, a szegénység 
megszüntetéséhez való hozzájárulásnak, 
az egyenlőtlenség elleni küzdelemnek és 
az uniós értékek és érdekek világszintű 
védelmének kell lennie 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.

Or. en

Módosítás 398
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Szomszédsági, Fejlesztési és 
Nemzetközi Együttműködési Eszköz” 
program (a továbbiakban: az eszköz) 
általános célkitűzésének az uniós értékek 
és érdekek világszintű védelmének és 
érvényre juttatásának kell lennie 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) A „Szomszédsági, Fejlesztési és 
Nemzetközi Együttműködési Eszköz” 
program (a továbbiakban: az eszköz) 
általános célkitűzésének a fenntartható 
fejlődés előmozdításának, a szegénység 
megszüntetéséhez való hozzájárulásnak, 
az egyenlőtlenség minden formája elleni 
küzdelemnek és az uniós értékek és 
érdekek világszintű védelmének kell lennie 
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.

Or. en

Módosítás 399
Doru-Claudian Frunzulică

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Szomszédsági, Fejlesztési és 
Nemzetközi Együttműködési Eszköz” 
program (a továbbiakban: az eszköz) 
általános célkitűzésének az uniós értékek 
és érdekek világszintű védelmének és 
érvényre juttatásának kell lennie 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) A „Szomszédsági, Fejlesztési és 
Nemzetközi Együttműködési Eszköz” 
program (a továbbiakban: az eszköz) 
általános célkitűzésének a fenntartható 
fejlődés előmozdításának, a szegénység 
megszüntetéséhez való hozzájárulásnak, 
az egyenlőtlenség minden formája elleni 
küzdelemnek és az uniós értékek és 
érdekek világszintű védelmének kell lennie 
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.

Or. en

Módosítás 400
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Szomszédsági, Fejlesztési és 
Nemzetközi Együttműködési Eszköz” 
program (a továbbiakban: az eszköz) 
általános célkitűzésének az uniós értékek 
és érdekek világszintű védelmének és 
érvényre juttatásának kell lennie 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) A „Szomszédsági, Fejlesztési és 
Nemzetközi Együttműködési Eszköz” 
program (a továbbiakban: az eszköz) 
általános célkitűzésének az uniós értékek 
és érdekek világszintű védelmének és 
érvényre juttatásának kell lennie az Unió 
külső tevékenységére vonatkozóan az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkének (5) bekezdésében, 8. cikkében és 
21. cikkében megfogalmazott célkitűzések,
elvek és alapvető érdekek követése 
céljából.

Or. en

Módosítás 401
Judith Sargentini, Michel Reimon
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Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Unióról szóló szerződés 
21. cikkével összhangban az Unió 
biztosítja, hogy külső tevékenységének 
különböző területei egymással, illetve az 
egyéb uniós politikákkal összhangban 
legyenek, és a nemzetközi kapcsolatok 
minden területén magas szintű 
együttműködés kialakításán munkálkodik. 
Az e rendelet által lehetővé tett 
tevékenységek széles köre hozzá kell, hogy 
járuljon a Szerződés említett cikkében 
meghatározott célkitűzésekhez.

(2) Az Európai Unióról szóló 
szerződéssel összhangban az Unió 
nemzetközi szintű fellépése azon elvekre 
épül, amelyek létrehozását, fejlődését és 
bővítését vezérelték, és arra irányul, hogy 
ezek érvényesülését a világ többi részén is 
előbbre vigye: ezek az alapelvek a 
demokrácia, a jogállamiság, az emberi 
jogok és alapvető szabadságjogok 
egyetemes és oszthatatlan volta, az emberi 
méltóság tiszteletben tartása, az 
egyenlőség és a szolidaritás elvei, 
valamint az Egyesült Nemzetek 
Alapokmányában foglalt elvek és a 
nemzetközi jog tiszteletben tartása. Az
Unió biztosítja, hogy külső 
tevékenységének különböző területei 
egymással, illetve az egyéb uniós 
politikákkal összhangban legyenek, és a 
nemzetközi kapcsolatok minden területén 
magas szintű együttműködés kialakításán 
munkálkodik. Az e rendelet által lehetővé 
tett tevékenységek széles köre hozzá kell, 
hogy járuljon a Szerződés említett 
cikkében meghatározott célkitűzésekhez.

Or. en

Módosítás 402
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Unióról szóló szerződés 
21. cikkével összhangban az Unió 
biztosítja, hogy külső tevékenységének 
különböző területei egymással, illetve az
egyéb uniós politikákkal összhangban 
legyenek, és a nemzetközi kapcsolatok 

(2) Az Európai Unióról szóló szerződés 
21. cikkével összhangban biztosítani kell a 
koherenciát és a következetességet az EU
külső tevékenységeinek és egyéb 
politikáinak különböző célkitűzései és 
szakpolitikai intézkedései között. A magas 
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minden területén magas szintű 
együttműködés kialakításán munkálkodik. 
Az e rendelet által lehetővé tett 
tevékenységek széles köre hozzá kell, hogy 
járuljon a Szerződés említett cikkében 
meghatározott célkitűzésekhez.

szintű koordináción keresztül biztosítani 
kell a kiegészítő jelleget más külső 
finanszírozási eszközökkel, különösen az 
Előcsatlakozási Támogatási Eszközzel 
(IPA III). Ennek a rendeletnek 
célkitűzéseket kell meghatároznia, és 
lehetővé kell tennie egy szabályokon és 
értékeken alapuló uniós külpolitikára és a 
nemzetközi kapcsolatok minden területén 
magas szintű együttműködés kialakítására 
irányuló fellépéseket.

Or. en

Módosítás 403
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Unióról szóló szerződés 
21. cikkével összhangban az Unió 
biztosítja, hogy külső tevékenységének 
különböző területei egymással, illetve az 
egyéb uniós politikákkal összhangban 
legyenek, és a nemzetközi kapcsolatok 
minden területén magas szintű 
együttműködés kialakításán munkálkodik. 
Az e rendelet által lehetővé tett 
tevékenységek széles köre hozzá kell, hogy 
járuljon a Szerződés említett cikkében 
meghatározott célkitűzésekhez.

(2) Az Európai Unióról szóló szerződés 
21. cikkével összhangban az Unió 
biztosítja, hogy külső tevékenységének 
különböző területei egymással, illetve az 
egyéb uniós politikákkal összhangban 
legyenek, és a nemzetközi kapcsolatok 
minden területén – azok kulturális 
dimenziójában is – magas szintű 
együttműködés kialakításán munkálkodik. 
Az e rendelet által lehetővé tett 
tevékenységek széles köre hozzá kell, hogy 
járuljon a Szerződés említett cikkében 
meghatározott célkitűzésekhez.

Or. en

Módosítás 404
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az emberi jogok az EU külső 
fellépéseinek alapelvei közé tartoznak. 
Ennek az eszköznek egyebek mellett 
célkitűzéseket kell meghatároznia az 
emberi jogok, a demokrácia, a 
jogállamiság és az alapvető szabadságok 
előmozdítására és védelmére, az emberi 
méltóság tiszteletben tartására, az 
egyenlőség és szolidaritás előmozdítására 
és védelmére, valamint az Egyesült 
Nemzetek Alapokmányában rögzített elvek 
tiszteletben tartására, miközben 
általánosan érvényesítenie kell az emberi 
jogi elveket az e rendelet keretében 
meghatározott és végrehajtott minden más 
fellépésben.

Or. en

Módosítás 405
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Unióról szóló 
szerződés 8. cikke értelmében az Unió a 
vele szomszédos országokkal különleges 
kapcsolatokat épít ki a jólét és a 
jószomszédi viszonyok egy olyan 
térségének a létrehozása céljából, amely 
az Unió értékeire épül, és amelyet az 
együttműködésen alapuló szoros és békés 
kapcsolatok jellemeznek. E rendeletnek 
hozzá kell járulnia ehhez a célkitűzéshez.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a bekezdés nem törölve lett, hanem a szövegben egy korábbi helyre került át.
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Módosítás 406
Doru-Claudian Frunzulică

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Unióról szóló szerződés 
8. cikke értelmében az Unió a vele 
szomszédos országokkal különleges 
kapcsolatokat épít ki a jólét és a 
jószomszédi viszonyok egy olyan 
térségének a létrehozása céljából, amely az 
Unió értékeire épül, és amelyet az 
együttműködésen alapuló szoros és békés 
kapcsolatok jellemeznek. E rendeletnek 
hozzá kell járulnia ehhez a célkitűzéshez.

(3) Az Európai Unióról szóló szerződés 
8. cikke értelmében az Unió a vele 
szomszédos országokkal különleges 
kapcsolatokat épít ki az egyenlőtlenségek 
felszámolása és a nemek közötti 
egyenlőségek megszüntetésé érdekében, 
valamint a jólét és a jószomszédi 
viszonyok egy olyan térségének a 
létrehozása céljából, amely az Unió 
értékeire épül, és amelyet az 
együttműködésen alapuló szoros és békés 
kapcsolatok jellemeznek. E rendeletnek 
hozzá kell járulnia ehhez a célkitűzéshez.

Or. en

Módosítás 407
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Unióról szóló szerződés 
8. cikke értelmében az Unió a vele 
szomszédos országokkal különleges 
kapcsolatokat épít ki a jólét és a 
jószomszédi viszonyok egy olyan 
térségének a létrehozása céljából, amely az 
Unió értékeire épül, és amelyet az 
együttműködésen alapuló szoros és békés 
kapcsolatok jellemeznek. E rendeletnek 
hozzá kell járulnia ehhez a célkitűzéshez.

(3) Az Európai Unióról szóló szerződés 
8. cikke értelmében az Unió a vele 
szomszédos országokkal különleges 
kapcsolatokat tart fenn a jólét, a jogok, az 
elvek és a jószomszédi viszonyok egy 
olyan térségének a létrehozása céljából, 
amely az Unió értékeire épül, és amelyet az 
együttműködésen alapuló szoros és békés 
kapcsolatok jellemeznek. E rendeletnek 
hozzá kell járulnia ehhez a célkitűzéshez.

Or. en
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Módosítás 408
Doru-Claudian Frunzulică

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Unió fejlesztési együttműködési 
politikájának elsődleges célja – amint azt 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 208. cikke kimondja – a 
szegénység mérséklése, idővel pedig annak 
felszámolása. Az Unió fejlesztési 
együttműködési politikája emellett az Unió 
külső tevékenységére vonatkozó 
célkitűzésekhez is hozzájárul, különösen 
ahhoz, hogy az Európai Unióról szóló 
szerződés 21. cikke (2) bekezdésének d) 
pontja szerint elősegítse a fejlődő országok 
fenntartható gazdasági, társadalmi és 
környezeti fejlődését, elsődlegesen a 
szegénység felszámolása céljából.

(4) Az Unió fejlesztési együttműködési 
politikájának elsődleges célja – amint azt 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 208. cikke kimondja – a 
szegénység mérséklése, idővel pedig annak 
felszámolása, és ennek a politikának ki 
kell egészítenie és meg kell erősítenie a 
tagállamok fejlesztési együttműködési 
politikáit. Az Unió fejlesztési 
együttműködési politikája emellett az Unió 
külső tevékenységére vonatkozó 
célkitűzésekhez is hozzájárul, különösen 
ahhoz, hogy az Európai Unióról szóló 
szerződés 21. cikke (2) bekezdésének d) 
pontja szerint elősegítse a fejlődő országok 
fenntartható gazdasági, társadalmi és 
környezeti fejlődését, elsődlegesen a 
szegénység felszámolása céljából.

Or. en

Módosítás 409
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Unió fejlesztési együttműködési 
politikájának elsődleges célja – amint azt 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 208. cikke kimondja – a 
szegénység mérséklése, idővel pedig annak 
felszámolása. Az Unió fejlesztési 
együttműködési politikája emellett az Unió 
külső tevékenységére vonatkozó 
célkitűzésekhez is hozzájárul, különösen 
ahhoz, hogy az Európai Unióról szóló 

(4) Az Unió fejlesztési együttműködési 
politikájának elsődleges célja – amint azt 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 208. cikke kimondja – a 
szegénység mérséklése, idővel pedig annak 
felszámolása. Az Unió fejlesztési 
együttműködési politikája emellett az Unió 
külső tevékenységére vonatkozó 
célkitűzésekhez is hozzájárul, különösen 
ahhoz, hogy az Európai Unióról szóló 



PE632.090v01-00 16/178 AM\1172161HU.docx

HU

szerződés 21. cikke (2) bekezdésének d) 
pontja szerint elősegítse a fejlődő országok 
fenntartható gazdasági, társadalmi és 
környezeti fejlődését, elsődlegesen a 
szegénység felszámolása céljából.

szerződés 21. cikke (2) bekezdésének d) 
pontja szerint elősegítse a fejlődő országok 
fenntartható gazdasági, társadalmi, 
kulturális, oktatási és környezeti 
fejlődését, elsődlegesen a szegénység 
felszámolása céljából, valamint hogy az 
EUSZ 21. cikke (2) bekezdésének c) 
pontja szerint megőrizze a békét, 
megelőzze a konfliktusok kialakulását, és 
erősítse a nemzetközi biztonságot.

Or. en

Módosítás 410
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Unió fejlesztési együttműködési 
politikájának elsődleges célja – amint azt 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 208. cikke kimondja – a 
szegénység mérséklése, idővel pedig annak 
felszámolása. Az Unió fejlesztési 
együttműködési politikája emellett az Unió 
külső tevékenységére vonatkozó 
célkitűzésekhez is hozzájárul, különösen 
ahhoz, hogy az Európai Unióról szóló 
szerződés 21. cikke (2) bekezdésének d) 
pontja szerint elősegítse a fejlődő országok 
fenntartható gazdasági, társadalmi és 
környezeti fejlődését, elsődlegesen a 
szegénység felszámolása céljából.

(4) Az Unió fejlesztési együttműködési 
politikájának elsődleges célja – amint azt 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 208. cikke kimondja – a 
szegénység mérséklése, idővel pedig annak 
felszámolása, ezt a célt azonban jelenleg 
egyáltalán nem érte el. Az Unió fejlesztési 
együttműködési politikája emellett az Unió 
külső tevékenységére vonatkozó 
célkitűzésekhez is hozzájárul, különösen 
ahhoz, hogy az Európai Unióról szóló 
szerződés 21. cikke (2) bekezdésének d) 
pontja szerint elősegítse a fejlődő országok 
fenntartható gazdasági, társadalmi és 
környezeti fejlődését, elsődlegesen a 
szegénység felszámolása céljából.

Or. fr

Módosítás 411
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A szegénység minden olyan 
területet magában foglal, ahol az emberek 
nemtől függetlenül hátrányos helyzetbe 
kerülnek, és ahol az embereket a 
különböző társadalmakban és különböző 
helyi körülmények között megfosztottnak 
tekintik. A szegénység legfontosabb 
dimenziói a gazdasági, emberi, politikai, 
szociális-kulturális és önvédelmi 
képességeket érintik. A szegénység az 
olyan emberi lehetőségekhez való 
hozzájutásra is vonatkozik, mint a 
fogyasztói és élelmezésbiztonság, az 
egészség, az oktatás, a különböző jogok, a 
meghallgatás lehetősége, az emberek –
különösen a szegények – biztonsága, a 
méltóság és a tisztességes munka. Ezért a 
szegénység elleni küzdelem csak akkor 
sikeres, ha egyforma jelentőséget 
tulajdonítanak az emberekbe történő 
befektetéseknek, mindenekelőtt az 
egészségügy és oktatás, a HIV/AIDS 
elleni küzdelem, valamint a vidéki 
megélhetés biztosítása érdekében a 
természeti erőforrások (például az erdők, 
vizek, tengeri erőforrások és a talaj) 
védelme terén, továbbá a jólét 
megteremtésére irányuló befektetéseknek, 
hangsúlyt helyezve az olyan kérdésekre, 
mint a vállalkozói készségek, a 
munkahelyteremtés, a hitelhez jutás, a 
tulajdonjogok és az infrastruktúra. A nők 
emancipációja minden fejlődés kulcsa, és 
a nemek közötti egyenlőségnek minden 
politikai stratégia központi elemét kell 
képeznie.

Or. en

Módosítás 412
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Unió fejlesztési szempontú 
szakpolitikai koherenciát biztosít az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
208. cikkének követelményei szerint. Az 
Uniónak figyelembe kell vennie a 
fejlesztési együttműködés célkitűzéseit 
azon szakpolitikák esetében, amelyek 
valószínűsíthetően érintik a fejlődő 
országokat, ami kulcsfontosságú eleme lesz 
az ENSZ által 2015 szeptemberében 
elfogadott, a 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó fenntartható fejlesztési 
menetrendben (a továbbiakban: a 2030-ig 
tartó időszakra szóló menetrend)45

meghatározott fenntartható fejlesztési célok 
elérésére szolgáló stratégiának. A 
fenntartható fejlesztési szempontú 
szakpolitikai koherenciának a 2030-ig tartó 
időszakra szóló menetrendben foglaltak 
szerinti biztosításához figyelembe kell 
venni azt a hatást, amelyet az összes 
szakpolitika az összes szinten – nemzeti és 
uniós szinten, más országokban és globális 
szinten – a fenntartható fejlődésre 
gyakorol.

(5) Az Unió fejlesztési szempontú 
szakpolitikai koherenciát biztosít az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
208. cikkének követelményei szerint. Az 
Uniónak figyelembe kell vennie a 
fejlesztési együttműködés célkitűzéseit 
azon szakpolitikák esetében, amelyek 
valószínűsíthetően érintik a fejlődő 
országokat, ami kulcsfontosságú eleme lesz 
az ENSZ által 2015 szeptemberében 
elfogadott, a 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó fenntartható fejlesztési 
menetrendben (a továbbiakban: a 2030-ig 
tartó időszakra szóló menetrend)45

meghatározott fenntartható fejlesztési célok 
elérésére szolgáló stratégiának. A 
fenntartható fejlesztési szempontú 
szakpolitikai koherenciának a 2030-ig tartó 
időszakra szóló menetrendben foglaltak 
szerinti biztosításához figyelembe kell 
venni azt a hatást, amelyet az összes 
szakpolitika az összes szinten – nemzeti és 
uniós szinten, más országokban és globális 
szinten – a fenntartható fejlődésre 
gyakorol. Az Uniónak figyelembe kell 
vennie az összes szakpolitikának a 
konfliktusok dinamikájára gyakorolt 
hatását is, és az e rendelet alapján 
folytatott összes tevékenység és program 
során egy szigorú konfliktuselemzésen 
alapuló konfliktusérzékeny megközelítést 
kell szorgalmaznia a negatív hatások 
elkerülése és a pozitív hatások 
maximalizálása érdekében.

_________________ _________________

45 „Alakítsuk át világunkat: A 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlesztési menetrend”, amelyet az ENSZ 
fenntartható fejlődésről szóló 
csúcstalálkozóján fogadtak el 2015. 
szeptember 25-én (A/RES/70/1).

45 „Alakítsuk át világunkat: A 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlesztési menetrend”, amelyet az ENSZ 
fenntartható fejlődésről szóló 
csúcstalálkozóján fogadtak el 2015. 
szeptember 25-én (A/RES/70/1).

Or. en



AM\1172161HU.docx 19/178 PE632.090v01-00

HU

Módosítás 413
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az Unió szilárdan elkötelezett a 
nemek közötti egyenlőség mint emberi jog 
mellett, mert az a társadalmi 
igazságossághoz kapcsolódó kérdés, és az 
uniós külkapcsolati politika 
alapértékeinek egyike. Az EUMSZ 8. 
cikke megállapítja, hogy a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítésének elvét az 
összes uniós tevékenységben alkalmazni 
kell. A nemek közötti egyenlőség 
megfelelő érvényesítéséhez elegendő 
erőforrásról kell gondoskodni, és 
biztosítani kell a nemek közötti egyenlőség 
előmozdítását és a nemi alapú 
megkülönböztetés elleni küzdelmet 
szolgáló költségvetési sorok 
átláthatóságát.

Or. en

Módosítás 414
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A fellépés globális környezetét a 
szabályalapú globális rendre törekvés 
határozza meg, amelynek a 
multilateralizmus a fő elve és az Egyesült 
Nemzetek Szervezete a gerince. A 2030-ig 
tartó időszakra szóló menetrend, valamint
a Párizsi Megállapodás57 és az addisz-
abebai cselekvési program58 a nemzetközi
közösség válasza a fenntartható 
fejlődéssel kapcsolatos globális 
kihívásokra és tendenciákra. A 2030-ig 

(7) A fellépés globális környezetét a 
szabály- és értékalapú globális rendre 
törekvés határozza meg, amelynek a 
multilateralizmus a fő elve és az Egyesült 
Nemzetek Szervezete a gerince. E célból e 
rendelet szakpolitikai keretének az 
európai és nemzetközi megállapodásokon 
kell alapulnia, beleértve a 2030-ig tartó 
időszakra szóló menetrendet, a Párizsi 
Megállapodást, az addisz-abebai 
cselekvési programot, az Európai Unió 
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tartó időszakra szóló menetrend, 
amelynek gerincét a fenntartható 
fejlesztési célok adják, átalakító hatású 
politikai keretet kínál a szegénység 
felszámolásához és a fenntartható fejlődés 
globális szinten való eléréséhez. Hatályát 
tekintve egyetemes, és olyan átfogó közös 
keretet biztosít a fellépésre, amely az 
Unióra, tagállamaira és partnereire 
egyaránt alkalmazandó. Egyensúlyt 
teremt a fenntartható fejlődés gazdasági, 
társadalmi és környezetvédelmi dimenziói 
között, miközben elismeri a céljai és 
célszámai közötti alapvető 
összefüggéseket. A 2030-ig tartó időszakra 
szóló menetrend célja az, hogy senki ne 
maradjon ki a fejlődés folyamatából. A 
2030-ig tartó időszakra szóló menetrend 
végrehajtása szorosan össze lesz hangolva 
az Unió más releváns nemzetközi 
kötelezettségvállalásaival. Az e rendelet 
keretében vállalt tevékenységeknek 
különös figyelmet kell fordítaniuk a 
fenntartható fejlesztési célok közötti
összefüggésekre és azokra az integrált 
tevékenységekre, amelyek járulékos előnyt 
teremthetnek és koherens módon többféle 
célkitűzést teljesíthetnek.

kül- és biztonságpolitikájának globális 
stratégiáját és a fejlesztéspolitikáról szóló 
új európai konszenzust.

_________________

57 Aláírása 2016. április 22-én New 
Yorkban történt.

58 „A harmadik nemzetközi 
fejlesztésfinanszírozási konferencia addisz-
abebai cselekvési programja”, amelyet 
2015. június 16-án fogadtak el és az ENSZ 
Közgyűlése 2015. július 27-én hagyott jóvá 
(A/RES/69/313).

Or. en

Módosítás 415
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A fellépés globális környezetét a 
szabályalapú globális rendre törekvés 
határozza meg, amelynek a 
multilateralizmus a fő elve és az Egyesült 
Nemzetek Szervezete a gerince. A 2030-ig 
tartó időszakra szóló menetrend, valamint a 
Párizsi Megállapodás57 és az addisz-abebai 
cselekvési program58 a nemzetközi 
közösség válasza a fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos globális kihívásokra és 
tendenciákra. A 2030-ig tartó időszakra 
szóló menetrend, amelynek gerincét a 
fenntartható fejlesztési célok adják, 
átalakító hatású politikai keretet kínál a 
szegénység felszámolásához és a 
fenntartható fejlődés globális szinten való 
eléréséhez. Hatályát tekintve egyetemes, és 
olyan átfogó közös keretet biztosít a 
fellépésre, amely az Unióra, tagállamaira 
és partnereire egyaránt alkalmazandó. 
Egyensúlyt teremt a fenntartható fejlődés 
gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi 
dimenziói között, miközben elismeri a 
céljai és célszámai közötti alapvető 
összefüggéseket. A 2030-ig tartó időszakra 
szóló menetrend célja az, hogy senki ne
maradjon ki a fejlődés folyamatából. A 
2030-ig tartó időszakra szóló menetrend 
végrehajtása szorosan össze lesz hangolva 
az Unió más releváns nemzetközi 
kötelezettségvállalásaival. Az e rendelet 
keretében vállalt tevékenységeknek 
különös figyelmet kell fordítaniuk a 
fenntartható fejlesztési célok közötti 
összefüggésekre és azokra az integrált 
tevékenységekre, amelyek járulékos előnyt 
teremthetnek és koherens módon többféle 
célkitűzést teljesíthetnek.

(7) A fellépés globális környezetét a 
szabályalapú globális rendre törekvés 
határozza meg, amelynek a 
multilateralizmus a fő elve és az Egyesült 
Nemzetek Szervezete a gerince. A 2030-ig 
tartó időszakra szóló menetrend, valamint a 
Párizsi Megállapodás57 és az addisz-abebai 
cselekvési program58 a nemzetközi 
közösség válasza a fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos globális kihívásokra és 
tendenciákra. A 2030-ig tartó időszakra 
szóló menetrend, amelynek gerincét a 
fenntartható fejlesztési célok adják, 
átalakító hatású politikai keretet kínál a 
szegénység felszámolásához és a 
fenntartható fejlődés globális szinten való 
eléréséhez, valamint a békés, igazságos és 
befogadó társadalmak előmozdításához. 
Hatályát tekintve egyetemes, és olyan 
átfogó közös keretet biztosít a fellépésre, 
amely az Unióra, tagállamaira és 
partnereire egyaránt alkalmazandó. 
Egyensúlyt teremt a fenntartható fejlődés 
gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi 
dimenziói között, miközben elismeri a 
céljai és célszámai közötti alapvető 
összefüggéseket. A 2030-ig tartó időszakra 
szóló menetrend célja az, hogy senki ne 
maradjon ki a fejlődés folyamatából, és 
hogy a leginkább lemaradtakat érje el 
elsőként. A 2030-ig tartó időszakra szóló 
menetrend végrehajtása szorosan össze lesz 
hangolva az Unió más releváns nemzetközi 
kötelezettségvállalásaival. Az e rendelet 
keretében vállalt tevékenységeknek 
különös figyelmet kell fordítaniuk a 
fenntartható fejlesztési célok közötti 
összefüggésekre és azokra az integrált 
tevékenységekre, amelyek járulékos előnyt 
teremthetnek és koherens módon többféle 
célkitűzést teljesíthetnek, anélkül, hogy 
más célkitűzéseket veszélyeztetnének.

_________________ _________________

57 Aláírása 2016. április 22-én New 
Yorkban történt.

57 Aláírása 2016. április 22-én New 
Yorkban történt.

58 „A harmadik nemzetközi 58 „A harmadik nemzetközi 
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fejlesztésfinanszírozási konferencia addisz-
abebai cselekvési programja”, amelyet 
2015. június 16-án fogadtak el és az ENSZ 
Közgyűlése 2015. július 27-én hagyott jóvá 
(A/RES/69/313).

fejlesztésfinanszírozási konferencia addisz-
abebai cselekvési programja”, amelyet 
2015. június 16-án fogadtak el és az ENSZ 
Közgyűlése 2015. július 27-én hagyott jóvá 
(A/RES/69/313).

Or. en

Módosítás 416
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A fellépés globális környezetét a 
szabályalapú globális rendre törekvés 
határozza meg, amelynek a 
multilateralizmus a fő elve és az Egyesült 
Nemzetek Szervezete a gerince. A 2030-ig 
tartó időszakra szóló menetrend, valamint a 
Párizsi Megállapodás57 és az addisz-abebai 
cselekvési program58 a nemzetközi 
közösség válasza a fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos globális kihívásokra és 
tendenciákra. A 2030-ig tartó időszakra 
szóló menetrend, amelynek gerincét a 
fenntartható fejlesztési célok adják, 
átalakító hatású politikai keretet kínál a 
szegénység felszámolásához és a 
fenntartható fejlődés globális szinten való 
eléréséhez. Hatályát tekintve egyetemes, és 
olyan átfogó közös keretet biztosít a 
fellépésre, amely az Unióra, tagállamaira 
és partnereire egyaránt alkalmazandó. 
Egyensúlyt teremt a fenntartható fejlődés 
gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi 
dimenziói között, miközben elismeri a 
céljai és célszámai közötti alapvető 
összefüggéseket. A 2030-ig tartó időszakra 
szóló menetrend célja az, hogy senki ne 
maradjon ki a fejlődés folyamatából. A 
2030-ig tartó időszakra szóló menetrend 
végrehajtása szorosan össze lesz hangolva 
az Unió más releváns nemzetközi 
kötelezettségvállalásaival. Az e rendelet 

(7) A fellépés globális környezetét a 
szabályalapú globális rendre törekvés 
határozza meg, amelynek a 
multilateralizmus a fő elve és az Egyesült 
Nemzetek Szervezete a gerince. A 2030-ig 
tartó időszakra szóló menetrend, valamint a 
Párizsi Megállapodás57 és az addisz-abebai 
cselekvési program58 a nemzetközi 
közösség válasza a fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos globális kihívásokra és 
tendenciákra. A 2030-ig tartó időszakra 
szóló menetrend, amelynek gerincét a 
fenntartható fejlesztési célok adják, 
átalakító hatású politikai keretet kínál a 
szegénység felszámolásához és a 
fenntartható fejlődés globális szinten való 
eléréséhez. Hatályát tekintve egyetemes, és 
olyan átfogó közös keretet biztosít a 
fellépésre, amely az Unióra, tagállamaira 
és partnereire egyaránt alkalmazandó. 
Egyensúlyt teremt a fenntartható fejlődés 
gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi 
dimenziói között, miközben elismeri a 
céljai és célszámai közötti alapvető 
összefüggéseket. A 2030-ig tartó időszakra 
szóló menetrend célja az, hogy senki ne 
maradjon ki a fejlődés folyamatából. A 
2030-ig tartó időszakra szóló menetrend 
végrehajtása szorosan össze lesz hangolva 
az Unió más releváns nemzetközi 
kötelezettségvállalásaival. Az e rendelet 
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keretében vállalt tevékenységeknek 
különös figyelmet kell fordítaniuk a 
fenntartható fejlesztési célok közötti 
összefüggésekre és azokra az integrált 
tevékenységekre, amelyek járulékos előnyt 
teremthetnek és koherens módon többféle 
célkitűzést teljesíthetnek.

keretében vállalt tevékenységeknek a fent 
említett megállapodásokban foglalt 
elveken és célkitűzéseken kell alapulniuk, 
továbbá különös figyelmet kell fordítaniuk 
a fenntartható fejlesztési célok közötti 
összefüggésekre és azokra az integrált 
tevékenységekre, amelyek járulékos előnyt 
teremthetnek és koherens módon többféle 
célkitűzést teljesíthetnek.

_________________ _________________

57 Aláírása 2016. április 22-én New 
Yorkban történt.

57 Aláírása 2016. április 22-én New 
Yorkban történt.

58 „A harmadik nemzetközi 
fejlesztésfinanszírozási konferencia addisz-
abebai cselekvési programja”, amelyet 
2015. június 16-án fogadtak el és az ENSZ 
Közgyűlése 2015. július 27-én hagyott jóvá 
(A/RES/69/313).

58 „A harmadik nemzetközi 
fejlesztésfinanszírozási konferencia addisz-
abebai cselekvési programja”, amelyet 
2015. június 16-án fogadtak el és az ENSZ 
Közgyűlése 2015. július 27-én hagyott jóvá 
(A/RES/69/313).

Or. it

Indokolás

A fenntartható fejlődés tekintetében nagyobb hangsúlyt kell fektetni a nemzetközi 
megállapodások szerepére.

Módosítás 417
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A fellépés globális környezetét a 
szabályalapú globális rendre törekvés 
határozza meg, amelynek a 
multilateralizmus a fő elve és az Egyesült 
Nemzetek Szervezete a gerince. A 2030-ig 
tartó időszakra szóló menetrend, valamint a 
Párizsi Megállapodás57 és az addisz-abebai 
cselekvési program58 a nemzetközi 
közösség válasza a fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos globális kihívásokra és 
tendenciákra. A 2030-ig tartó időszakra 
szóló menetrend, amelynek gerincét a 

(7) A fellépés globális környezetét a 
szabályalapú globális rendre törekvés 
határozza meg, amelynek a 
multilateralizmus és a nemzetek 
szuverenitása a fő elve és az Egyesült 
Nemzetek Szervezete a gerince. A 2030-ig 
tartó időszakra szóló menetrend, valamint a 
Párizsi Megállapodás57 és az addisz-abebai 
cselekvési program58 a nemzetközi 
közösség válasza a fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos globális kihívásokra és
tendenciákra. A 2030-ig tartó időszakra 
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fenntartható fejlesztési célok adják, 
átalakító hatású politikai keretet kínál a 
szegénység felszámolásához és a 
fenntartható fejlődés globális szinten való 
eléréséhez. Hatályát tekintve egyetemes, és 
olyan átfogó közös keretet biztosít a 
fellépésre, amely az Unióra, tagállamaira 
és partnereire egyaránt alkalmazandó. 
Egyensúlyt teremt a fenntartható fejlődés 
gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi 
dimenziói között, miközben elismeri a 
céljai és célszámai közötti alapvető 
összefüggéseket. A 2030-ig tartó időszakra 
szóló menetrend célja az, hogy senki ne 
maradjon ki a fejlődés folyamatából. A 
2030-ig tartó időszakra szóló menetrend 
végrehajtása szorosan össze lesz hangolva 
az Unió más releváns nemzetközi 
kötelezettségvállalásaival. Az e rendelet 
keretében vállalt tevékenységeknek 
különös figyelmet kell fordítaniuk a 
fenntartható fejlesztési célok közötti 
összefüggésekre és azokra az integrált 
tevékenységekre, amelyek járulékos előnyt 
teremthetnek és koherens módon többféle 
célkitűzést teljesíthetnek.

szóló menetrend, amelynek gerincét a 
fenntartható fejlesztési célok adják, 
átalakító hatású politikai keretet kínál a 
szegénység felszámolásához és a 
fenntartható fejlődés globális szinten való 
eléréséhez. Hatályát tekintve egyetemes, és 
olyan átfogó közös keretet biztosít a 
fellépésre, amely az Unióra, tagállamaira 
és partnereire egyaránt alkalmazandó. 
Egyensúlyt teremt a fenntartható fejlődés 
gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi 
dimenziói között, miközben elismeri a 
céljai és célszámai közötti alapvető 
összefüggéseket. A 2030-ig tartó időszakra 
szóló menetrend célja az, hogy senki ne 
maradjon ki a fejlődés folyamatából. A 
2030-ig tartó időszakra szóló menetrend 
végrehajtása szorosan össze lesz hangolva 
az Unió más releváns nemzetközi 
kötelezettségvállalásaival. Az e rendelet 
keretében vállalt tevékenységeknek 
különös figyelmet kell fordítaniuk a 
fenntartható fejlesztési célok közötti 
összefüggésekre és azokra az integrált 
tevékenységekre, amelyek járulékos előnyt 
teremthetnek és koherens módon többféle 
célkitűzést teljesíthetnek.

_________________ _________________

57 Aláírása 2016. április 22-én New 
Yorkban történt.

57 Aláírása 2016. április 22-én New 
Yorkban történt.

58 „A harmadik nemzetközi 
fejlesztésfinanszírozási konferencia addisz-
abebai cselekvési programja”, amelyet 
2015. június 16-án fogadtak el és az ENSZ 
Közgyűlése 2015. július 27-én hagyott jóvá 
(A/RES/69/313).

58 „A harmadik nemzetközi 
fejlesztésfinanszírozási konferencia addisz-
abebai cselekvési programja”, amelyet 
2015. június 16-án fogadtak el és az ENSZ 
Közgyűlése 2015. július 27-én hagyott jóvá 
(A/RES/69/313).

Or. fr

Módosítás 418
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A fellépés globális környezetét a 
szabályalapú globális rendre törekvés 
határozza meg, amelynek a 
multilateralizmus a fő elve és az Egyesült 
Nemzetek Szervezete a gerince. A 2030-ig 
tartó időszakra szóló menetrend, valamint a 
Párizsi Megállapodás57 és az addisz-abebai 
cselekvési program58 a nemzetközi 
közösség válasza a fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos globális kihívásokra és 
tendenciákra. A 2030-ig tartó időszakra 
szóló menetrend, amelynek gerincét a 
fenntartható fejlesztési célok adják, 
átalakító hatású politikai keretet kínál a 
szegénység felszámolásához és a 
fenntartható fejlődés globális szinten való 
eléréséhez. Hatályát tekintve egyetemes, és 
olyan átfogó közös keretet biztosít a 
fellépésre, amely az Unióra, tagállamaira 
és partnereire egyaránt alkalmazandó. 
Egyensúlyt teremt a fenntartható fejlődés 
gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi 
dimenziói között, miközben elismeri a 
céljai és célszámai közötti alapvető 
összefüggéseket. A 2030-ig tartó időszakra 
szóló menetrend célja az, hogy senki ne 
maradjon ki a fejlődés folyamatából. A 
2030-ig tartó időszakra szóló menetrend 
végrehajtása szorosan össze lesz hangolva 
az Unió más releváns nemzetközi 
kötelezettségvállalásaival. Az e rendelet 
keretében vállalt tevékenységeknek 
különös figyelmet kell fordítaniuk a 
fenntartható fejlesztési célok közötti 
összefüggésekre és azokra az integrált 
tevékenységekre, amelyek járulékos előnyt 
teremthetnek és koherens módon többféle 
célkitűzést teljesíthetnek.

(7) A fellépés globális környezetét a 
szabályalapú globális rendre törekvés 
határozza meg, amelynek a 
multilateralizmus a fő elve és az Egyesült 
Nemzetek Szervezete a gerince. A 2030-ig 
tartó időszakra szóló menetrend, valamint a 
Párizsi Megállapodás57 és az addisz-abebai 
cselekvési program58 a nemzetközi 
közösség válasza a fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos globális kihívásokra és 
tendenciákra. A 2030-ig tartó időszakra 
szóló menetrend, amelynek gerincét a 
fenntartható fejlesztési célok adják, 
átalakító hatású politikai keretet kínál a 
szegénység felszámolásához és a 
fenntartható fejlődés globális szinten való 
eléréséhez. Hatályát tekintve egyetemes, és 
olyan átfogó közös keretet biztosít a 
fellépésre, amely az Unióra, tagállamaira 
és partnereire egyaránt alkalmazandó. 
Egyensúlyt teremt a fenntartható fejlődés 
gazdasági, társadalmi, kulturális, oktatási
és környezetvédelmi dimenziói között, 
miközben elismeri a céljai és célszámai 
közötti alapvető összefüggéseket. A 2030-
ig tartó időszakra szóló menetrend célja az, 
hogy senki ne maradjon ki a fejlődés 
folyamatából. A 2030-ig tartó időszakra 
szóló menetrend végrehajtása szorosan 
össze lesz hangolva az Unió más releváns 
nemzetközi kötelezettségvállalásaival. Az e 
rendelet keretében vállalt 
tevékenységeknek hozzá kell járulniuk a 
fenntartható fejlesztési célokhoz és 
azokhoz az integrált tevékenységekhez, 
amelyek járulékos előnyt teremthetnek és 
koherens módon többféle célkitűzést 
teljesíthetnek.

_________________ _________________

57 Aláírása 2016. április 22-én New 
Yorkban történt.

57 Aláírása 2016. április 22-én New 
Yorkban történt.

58 „A harmadik nemzetközi 
fejlesztésfinanszírozási konferencia addisz-
abebai cselekvési programja”, amelyet 
2015. június 16-án fogadtak el és az ENSZ 
Közgyűlése 2015. július 27-én hagyott jóvá 

58 „A harmadik nemzetközi 
fejlesztésfinanszírozási konferencia addisz-
abebai cselekvési programja”, amelyet 
2015. június 16-án fogadtak el és az ENSZ 
Közgyűlése 2015. július 27-én hagyott jóvá 
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(A/RES/69/313). (A/RES/69/313).

Or. en

Módosítás 419
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A 2030-ig tartó időszakra szóló 
menetrend, valamint a Párizsi 
Megállapodás1a és az addisz-abebai 
cselekvési program2a a nemzetközi 
közösség válasza a fenntartható 
fejlődéssel kapcsolatos globális 
kihívásokra és tendenciákra. A 2030-ig 
tartó időszakra szóló menetrend, 
amelynek gerincét a fenntartható 
fejlesztési célok adják, átalakító hatású 
politikai keretet kínál a szegénység 
felszámolásához és a fenntartható fejlődés 
globális szinten való eléréséhez. Hatályát 
tekintve egyetemes, és olyan átfogó közös 
keretet biztosít a fellépésre, amely az 
Unióra, tagállamaira és partnereire 
egyaránt alkalmazandó. Egyensúlyt 
teremt a fenntartható fejlődés gazdasági, 
társadalmi és környezetvédelmi dimenziói 
között, miközben elismeri a céljai és 
célszámai közötti alapvető 
összefüggéseket. A 2030-ig tartó időszakra 
szóló menetrend célja az, hogy senki ne 
maradjon ki a fejlődés folyamatából. A 
2030-ig tartó időszakra szóló menetrend 
végrehajtása szorosan össze lesz hangolva 
az Unió más releváns nemzetközi 
kötelezettségvállalásaival. Az e rendelet 
keretében megállapított célkitűzéseknek és 
vállalt tevékenységeknek különös 
figyelmet kell fordítaniuk a fenntartható 
fejlesztési célok közötti összefüggésekre és 
azokra az integrált tevékenységekre, 
amelyek járulékos előnyt teremthetnek és 
koherens módon többféle célkitűzést 
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teljesíthetnek.

_________________

1a Aláírása 2016. április 22-én New 
Yorkban történt.

2a „A harmadik nemzetközi 
fejlesztésfinanszírozási konferencia 
addisz-abebai cselekvési programja”, 
amelyet 2015. június 16-án fogadtak el és 
az ENSZ Közgyűlése 2015. július 27-én 
hagyott jóvá (A/RES/69/313).

Or. en

Módosítás 420
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Mivel a szubszaharai-afrikai 
országokat többnyire kamaszok és fiatalok 
alkotják; mivel bár a saját 
népesedéspolitikájáról mindegyik ország a 
saját hatáskörében dönt, a népesedés 
dinamikáját átfogóan kell megközelíteni 
annak érdekében, hogy a jelenlegi és a 
jövőbeli nemzedékek számára eszközöket 
biztosítsunk ahhoz, hogy lehetőségeiket 
teljes mértékben kiaknázzák.

Or. fr

Módosítás 421
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) E rendelet végrehajtását az EU 
kül- és biztonságpolitikára vonatkozó, 

(8) Az Egyesült Nemzetek 2030-ig 
tartó időszakra vonatkozó fenntartható 
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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.

fejlesztési menetrendje, a Párizsi 
Éghajlatvédelmi Megállapodás, a 
fejlesztéspolitikáról szóló európai 
konszenzus, az addisz-abebai cselekvési 
program és az EU kül- és 
biztonságpolitikára vonatkozó globális 
stratégiája (a továbbiakban: a globális 
stratégia)59 e rendelet alkalmazási 
keretének részét képezik. 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 
alapvető érdekeket, elveket és értékeket, 
beleértve a demokrácia és az emberi jogok 
előmozdítását, a béke megőrzését és 
megteremtését, a konfliktusok 
kialakulásának megelőzését, a nukleáris 
biztonság garantálását, a nemzetközi 
biztonság erősítését, a kikényszerített
migráció és lakóhelyelhagyás kezelését és 
a természeti vagy ember által okozott 
katasztrófákkal sújtott embercsoportoknak, 
országoknak vagy régióknak nyújtott 
segítséget, az éghajlatváltozás vagy 
környezetromlás miatt lakóhelyük 
elhagyására kényszerült személyek 
védelmét szolgáló nemzetközi jogi keret 
feltételeinek megteremtését, az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem 
előmozdítását, a tisztességes, környezeti 
szempontból fenntartható és az emberi 
jogoknak megfelelő kereskedelempolitika 
támogatását, a gazdasági diplomáciát és a 
gazdasági együttműködést, valamint az 
uniós szakpolitikák nemzetközi 
dimenzióinak megerősítését. Alapvető 
érdekei, elvei és értékei előmozdítása során 
az Uniónak be kell tartania és elő kell 
mozdítania a magas színvonalú szociális, 
munkaügyi és környezetvédelmi normák, a 
jogállamiság, a nemzetközi jog és az 
emberi jogok tiszteletben tartásának elveit. 
A demokratikus elvek és az emberi jogok 
tiszteletben tartására, előmozdítására és 
védelmére irányuló kötelezettségvállalás 
az Unió harmadik országokkal fennálló 
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szerződéses kapcsolatainak egyik alapvető 
eleme.

_________________ _________________

59 „Közös jövőkép, közös fellépés: Erősebb 
Európa – Az EU kül- és 
biztonságpolitikára vonatkozó globális 
stratégiája” 2016. június.

59 „Közös jövőkép, közös fellépés: Erősebb 
Európa – Az EU kül- és 
biztonságpolitikára vonatkozó globális 
stratégiája” 2016. június.

Or. en

Módosítás 422
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

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 

(8) E rendelet végrehajtását a 
Lisszaboni Szerződésben, a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlesztési menetrendben és a Párizsi 
Megállapodásban meghatározott uniós 
fejlesztési együttműködés szakpolitikai 
keretének kell vezérelnie. E rendelet 
végrehajtását továbbá 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 
szegénység felszámolásához való 
hozzájárulást, az egyenlőtlenség, 
különösen a nemek közötti egyenlőtlenség 
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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.

valamennyi formája elleni küzdelmet, a 
béke megőrzését, a konfliktusok 
kialakulásának megelőzését, az irreguláris 
migráció és a kényszerű lakóhelyelhagyás 
okainak kezelését és a természeti vagy 
ember által okozott katasztrófákkal sújtott 
embercsoportoknak, országoknak vagy 
régióknak nyújtott segítséget, a 
tisztességes, az emberi jogoknak megfelelő 
és nemi szempontból igazságos 
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 
normákat, a jogállamiságot, a nemzetközi 
jogot és az emberi jogok tiszteletben 
tartását.

_________________ _________________

59 „Közös jövőkép, közös fellépés: Erősebb 
Európa – Az EU kül- és 
biztonságpolitikára vonatkozó globális 
stratégiája” 2016. június.

59 „Közös jövőkép, közös fellépés: Erősebb 
Európa – Az EU kül- és 
biztonságpolitikára vonatkozó globális 
stratégiája” 2016. június.

Or. en

Módosítás 423
Elly Schlein, Norbert Neuser

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 

(8) E rendelet végrehajtásának a 
Lisszaboni Szerződésben, a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlesztési menetrendben és a Párizsi 
Megállapodásban meghatározott uniós 
fejlesztési együttműködés szakpolitikai 
keretén kell alapulnia. E rendelet 
végrehajtását továbbá az EU kül- és 
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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.

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 
szegénység felszámolásához való 
hozzájárulást, az egyenlőtlenségek 
valamennyi formája elleni küzdelmet, a 
béke megőrzését, a konfliktusok 
kialakulásának megelőzését, a kényszerű 
lakóhelyelhagyás okainak kezelését és a 
természeti vagy ember által okozott 
katasztrófákkal sújtott embercsoportoknak, 
országoknak vagy régióknak nyújtott 
segítséget, a tisztességes, fenntartható, az 
emberi jogoknak megfelelő és nemi 
szempontból igazságos 
kereskedelempolitika támogatását, a 
gazdasági diplomáciát és a gazdasági 
együttműködést, a digitális megoldások és 
inkluzív 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 
normákat, a jogállamiságot, a nemzetközi 
jogot és az emberi jogok tiszteletben 
tartását.

_________________ _________________

59 „Közös jövőkép, közös fellépés: Erősebb 
Európa – Az EU kül- és 
biztonságpolitikára vonatkozó globális 
stratégiája” 2016. június.

59 „Közös jövőkép, közös fellépés: Erősebb 
Európa – Az EU kül- és 
biztonságpolitikára vonatkozó globális 
stratégiája” 2016. június.

Or. en
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Módosítás 424
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

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 tartós 
béke megőrzését, a konfliktusok 
kialakulásának megelőzését, a nemzetközi 
biztonság erősítését, az irreguláris migráció 
és a kényszerű lakóhelyelhagyás okainak 
kezelését és a természeti vagy ember által 
okozott katasztrófákkal sújtott 
embercsoportoknak, országoknak vagy 
régióknak nyújtott segítséget, a fejlődés és 
a szegénység felszámolásának eszközeként 
a jó minőségű inkluzív és egyenlő oktatás 
előmozdítását, a kereskedelempolitika 
támogatását, a gazdasági és kulturális 
diplomáciát és a gazdasági 
együttműködést, az innováció, a digitális 
megoldások és technológiák előmozdítását, 
a kulturális örökség védelmét, különösen 
a konfliktus által sújtott térségekben, 
valamint az uniós szakpolitikák 
nemzetközi dimenzióinak megerősítését. 
Érdekei előmozdítása során az Uniónak be 
kell tartania és elő kell mozdítania a magas 
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színvonalú szociális és környezetvédelmi 
normák, a jogállamiság, a nemzetközi jog 
és az emberi jogok tiszteletben tartásának 
elveit.

_________________ _________________

59 „Közös jövőkép, közös fellépés: Erősebb 
Európa – Az EU kül- és 
biztonságpolitikára vonatkozó globális 
stratégiája” 2016. június.

59 „Közös jövőkép, közös fellépés: Erősebb 
Európa – Az EU kül- és 
biztonságpolitikára vonatkozó globális 
stratégiája” 2016. június.

Or. en

Módosítás 425
Marietje Schaake

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 

(8) Az e rendelet alapján 
meghatározott célkitűzéseknek egyebek 
mellett az EU kül- és biztonságpolitikára 
vonatkozó, 2016. június 19-én 
előterjesztett azon globális stratégiájában 
(a továbbiakban: a globális stratégia)59

megállapított öt prioritáson kell 
alapulniuk, 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 
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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.

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 Unió és partnerei 
előmozdítják a magas színvonalú szociális 
és környezetvédelmi normák, a 
jogállamiság, a nemzetközi jog és az 
emberi jogok tiszteletben tartásának elveit.

_________________ _________________

59 „Közös jövőkép, közös fellépés: Erősebb 
Európa – Az EU kül- és 
biztonságpolitikára vonatkozó globális 
stratégiája” 2016. június.

59 „Közös jövőkép, közös fellépés: Erősebb 
Európa – Az EU kül- és 
biztonságpolitikára vonatkozó globális 
stratégiája” 2016. június.

Or. en

Módosítás 426
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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 

(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 
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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.

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. Az Uniónak mindenben, amit a 
külső tevékenységének tekint, tiszteletben 
kell tartania az államok szuverenitását.

_________________ _________________

59 „Közös jövőkép, közös fellépés: Erősebb 
Európa – Az EU kül- és 
biztonságpolitikára vonatkozó globális 
stratégiája” 2016. június.

59 „Közös jövőkép, közös fellépés: Erősebb 
Európa – Az EU kül- és 
biztonságpolitikára vonatkozó globális 
stratégiája” 2016. június.

Or. fr

Módosítás 427
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
Liucija Andrikienė, Clare Moody

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 

(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 
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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.

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 nukleáris biztonságot, 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.

_________________ _________________

59 „Közös jövőkép, közös fellépés: Erősebb 
Európa – Az EU kül- és 
biztonságpolitikára vonatkozó globális 
stratégiája” 2016. június.

59 „Közös jövőkép, közös fellépés: Erősebb 
Európa – Az EU kül- és 
biztonságpolitikára vonatkozó globális 
stratégiája” 2016. június.

Or. en

Módosítás 428
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(9) A 2017. június 7-én aláírt új 
európai konszenzus a fejlesztéspolitikáról 
(a továbbiakban: konszenzus)60 keretet ad 
egy közös megközelítéshez az Unió és a 
tagállamai általi fejlesztési együttműködés 
számára a 2030-ig tartó időszakra szóló 
menetrend és az addisz-abebai cselekvési 
program végrehajtásához. A szegénység 
felszámolása, a megkülönböztetés és az 
egyenlőtlenségek kiküszöbölése, az az 
alapelv, hogy „senki sem maradhat ki a 
fejlődés folyamatából”, valamint a 
reziliencia megerősítése képezik a 
fejlesztési együttműködési politika 
gerincét.

(9) A 2017. június 7-én aláírt új 
európai konszenzus a fejlesztéspolitikáról 
(a továbbiakban: konszenzus)60 keretet ad 
egy közös megközelítéshez az Unió és a 
tagállamai általi fejlesztési együttműködés 
számára a 2030-ig tartó időszakra szóló 
menetrend és az addisz-abebai cselekvési 
program végrehajtásához. A szegénység 
felszámolása, a megkülönböztetés és az 
egyenlőtlenségek kiküszöbölése, a 
környezet és a biodiverzitás védelme, az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem, az az 
alapelv, hogy „senki sem maradhat ki a 
fejlődés folyamatából”, valamint a 
reziliencia megerősítése képezik a 
fejlesztési együttműködési politika
gerincét.

_________________ _________________

60 „Az új európai konszenzus a 
fejlesztéspolitikáról »A mi világunk, a mi 
méltóságunk, a mi jövőnk«” – a Tanács és 
a tagállamok kormányainak a Tanács 
keretében ülésező képviselői, az Európai 
Parlament és az Európai Bizottság 2017. 
június 8-i együttes nyilatkozata.

60 „Az új európai konszenzus a 
fejlesztéspolitikáról »A mi világunk, a mi 
méltóságunk, a mi jövőnk«” – a Tanács és 
a tagállamok kormányainak a Tanács 
keretében ülésező képviselői, az Európai 
Parlament és az Európai Bizottság 2017. 
június 8-i együttes nyilatkozata.

Or. en

Módosítás 429
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A 2017. június 7-én aláírt új 
európai konszenzus a fejlesztéspolitikáról 
(a továbbiakban: konszenzus)60 keretet ad 
egy közös megközelítéshez az Unió és a 
tagállamai általi fejlesztési együttműködés 
számára a 2030-ig tartó időszakra szóló 
menetrend és az addisz-abebai cselekvési 
program végrehajtásához. A szegénység 
felszámolása, a megkülönböztetés és az 
egyenlőtlenségek kiküszöbölése, az az 

(9) A 2017. június 7-én aláírt új 
európai konszenzus a fejlesztéspolitikáról 
(a továbbiakban: konszenzus)60 keretet ad 
egy közös megközelítéshez az Unió és a 
tagállamai általi fejlesztési együttműködés 
számára a 2030-ig tartó időszakra szóló 
menetrend és az addisz-abebai cselekvési 
program végrehajtásához. A szegénység 
felszámolása, a megkülönböztetés és az 
egyenlőtlenségek kiküszöbölése, a 
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alapelv, hogy „senki sem maradhat ki a 
fejlődés folyamatából”, valamint a 
reziliencia megerősítése képezik a 
fejlesztési együttműködési politika 
gerincét.

környezet védelme, az éghajlatváltozás 
elleni küzdelem, az az alapelv, hogy „senki 
sem maradhat ki a fejlődés folyamatából”, 
valamint a reziliencia megerősítése képezik 
a fejlesztési együttműködési politika 
gerincét.

_________________ _________________

60 „Az új európai konszenzus a 
fejlesztéspolitikáról »A mi világunk, a mi 
méltóságunk, a mi jövőnk«” – a Tanács és 
a tagállamok kormányainak a Tanács 
keretében ülésező képviselői, az Európai 
Parlament és az Európai Bizottság 2017. 
június 8-i együttes nyilatkozata.

60 „Az új európai konszenzus a 
fejlesztéspolitikáról »A mi világunk, a mi 
méltóságunk, a mi jövőnk«” – a Tanács és 
a tagállamok kormányainak a Tanács 
keretében ülésező képviselői, az Európai 
Parlament és az Európai Bizottság 2017. 
június 8-i együttes nyilatkozata.

Or. en

Módosítás 430
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A 2017. június 7-én aláírt új 
európai konszenzus a fejlesztéspolitikáról 
(a továbbiakban: konszenzus)60 keretet ad 
egy közös megközelítéshez az Unió és a 
tagállamai általi fejlesztési együttműködés 
számára a 2030-ig tartó időszakra szóló 
menetrend és az addisz-abebai cselekvési 
program végrehajtásához. A szegénység 
felszámolása, a megkülönböztetés és az 
egyenlőtlenségek kiküszöbölése, az az 
alapelv, hogy „senki sem maradhat ki a 
fejlődés folyamatából”, valamint a 
reziliencia megerősítése képezik a 
fejlesztési együttműködési politika 
gerincét.

(9) A 2017. június 7-én aláírt új 
európai konszenzus a fejlesztéspolitikáról 
(a továbbiakban: konszenzus)60 keretet ad 
egy közös megközelítéshez az Unió és a 
tagállamai általi fejlesztési együttműködés 
számára a 2030-ig tartó időszakra szóló 
menetrend és az addisz-abebai cselekvési 
program végrehajtásához. A szegénység 
felszámolása, a megkülönböztetés és az 
egyenlőtlenségek kiküszöbölése, a 
környezet védelme, az éghajlatváltozás 
elleni küzdelem, az az alapelv, hogy „senki 
sem maradhat ki a fejlődés folyamatából”, 
valamint a reziliencia megerősítése képezik 
a fejlesztési együttműködési politika 
gerincét.

_________________ _________________

60 „Az új európai konszenzus a 
fejlesztéspolitikáról »A mi világunk, a mi 
méltóságunk, a mi jövőnk«” – a Tanács és 

60 „Az új európai konszenzus a 
fejlesztéspolitikáról »A mi világunk, a mi 
méltóságunk, a mi jövőnk«” – a Tanács és 
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a tagállamok kormányainak a Tanács 
keretében ülésező képviselői, az Európai 
Parlament és az Európai Bizottság 2017. 
június 8-i együttes nyilatkozata.

a tagállamok kormányainak a Tanács 
keretében ülésező képviselői, az Európai 
Parlament és az Európai Bizottság 2017. 
június 8-i együttes nyilatkozata.

Or. en

Módosítás 431
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A 2017. június 7-én aláírt új 
európai konszenzus a fejlesztéspolitikáról 
(a továbbiakban: konszenzus)60 keretet ad 
egy közös megközelítéshez az Unió és a 
tagállamai általi fejlesztési együttműködés 
számára a 2030-ig tartó időszakra szóló 
menetrend és az addisz-abebai cselekvési 
program végrehajtásához. A szegénység 
felszámolása, a megkülönböztetés és az 
egyenlőtlenségek kiküszöbölése, az az 
alapelv, hogy „senki sem maradhat ki a 
fejlődés folyamatából”, valamint a 
reziliencia megerősítése képezik a 
fejlesztési együttműködési politika 
gerincét.

(9) A 2017. június 7-én aláírt új 
európai konszenzus a fejlesztéspolitikáról 
(a továbbiakban: konszenzus)60 keretet ad 
egy közös megközelítéshez az Unió és a 
tagállamai általi fejlesztési együttműködés 
számára a 2030-ig tartó időszakra szóló 
menetrend és az addisz-abebai cselekvési 
program végrehajtásához. A szegénység 
felszámolása, a megkülönböztetés és az 
egyenlőtlenségek kiküszöbölése, az az 
alapelv, hogy „senki sem maradhat ki a 
fejlődés folyamatából”, valamint a 
reziliencia megerősítése kell, hogy a 
rendelet végrehajtásának alapját képezze.

_________________ _________________

60 „Az új európai konszenzus a 
fejlesztéspolitikáról »A mi világunk, a mi 
méltóságunk, a mi jövőnk«” – a Tanács és 
a tagállamok kormányainak a Tanács 
keretében ülésező képviselői, az Európai 
Parlament és az Európai Bizottság 2017. 
június 8-i együttes nyilatkozata.

60 „Az új európai konszenzus a 
fejlesztéspolitikáról »A mi világunk, a mi 
méltóságunk, a mi jövőnk«” – a Tanács és 
a tagállamok kormányainak a Tanács 
keretében ülésező képviselői, az Európai 
Parlament és az Európai Bizottság 2017. 
június 8-i együttes nyilatkozata.

Or. it

Indokolás

A konszenzusra mint az Unió fejlesztést érintő fellépésének sarokkövére kell tekinteni.
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Módosítás 432
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A 2030-ig tartó időszakra szóló 
menetrend, a globális stratégia és a
konszenzus által létrehozott új nemzetközi 
keret végrehajtása érdekében e 
rendeletnek arra kell irányulnia, hogy 
növelje az Unió külső tevékenységének 
koherenciáját és biztosítsa 
eredményességét azáltal, hogy 
erőfeszítéseit egy egyszerűsített eszközre 
összpontosítva javítja a külső 
tevékenységre vonatkozó különböző 
szakpolitikák végrehajtását.

(10) A 2030-ig tartó időszakra szóló 
menetrend, a globális stratégia és a 
konszenzus együttesen alkotja e rendelet 
szakpolitikai keretét, amelynek célja, hogy 
növelje az Unió külső tevékenységének 
koherenciáját és következetességét, és 
biztosítsa eredményességét azáltal, hogy 
erőfeszítéseit egy egyszerűsített eszközre 
összpontosítva javítja a külső 
tevékenységre vonatkozó különböző 
szakpolitikák végrehajtását, miközben 
mindig figyelembe veszi az EU értékeken 
és jogokon alapuló külkapcsolati 
megközelítését.

Or. en

Módosítás 433
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A 2030-ig tartó időszakra szóló 
menetrend, a globális stratégia és a 
konszenzus által létrehozott új nemzetközi 
keret végrehajtása érdekében e rendeletnek 
arra kell irányulnia, hogy növelje az Unió 
külső tevékenységének koherenciáját és 
biztosítsa eredményességét azáltal, hogy 
erőfeszítéseit egy egyszerűsített eszközre 
összpontosítva javítja a külső 
tevékenységre vonatkozó különböző 
szakpolitikák végrehajtását.

(10) A 2030-ig tartó időszakra szóló 
menetrend által létrehozott új nemzetközi 
keret végrehajtása érdekében, amelyet a 
globális stratégia és a konszenzus egészít 
ki, e rendeletnek arra kell irányulnia, hogy 
növelje az Unió külső tevékenységének 
koherenciáját és biztosítsa 
eredményességét azáltal, hogy 
erőfeszítéseit egy egyszerűsített eszközre 
összpontosítva javítja a külső 
tevékenységre vonatkozó különböző 
szakpolitikák végrehajtását.

Or. en
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Módosítás 434
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A szakpolitikai keretben 
meghatározott politikai célkitűzéseket egy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
létrehozandó földrajzi és tematikus 
programozási keretbe kell átültetni. 
Ennek a keretnek biztosítania kell a 
következetességet az egy országra 
irányuló, több országra irányuló, 
regionális és térségeken átnyúló 
programozási dokumentumok között. Az 
országstratégiáknak és tematikus 
stratégiáknak egyértelmű és mérhető 
célkitűzéseket kell tartalmazniuk minden 
szakpolitikai területre, kedvezményezettre 
vagy régióra vonatkozóan. Ezeket a 
célkitűzéseket intézkedéseken és 
tevékenységeken keresztül kell 
végrehajtani. A haladás rendszeres 
mérése érdekében minden célkitűzéshez 
egy vagy több teljesítménymutatónak kell 
kapcsolódnia.

Or. en

Módosítás 435
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A globális stratégiával és a 2015. 
március 18-án elfogadott, a 2015–2030-as 
időszakra szóló sendai 
katasztrófakockázat-csökkentési kerettel61

összhangban el kell ismerni annak 

(11) A globális stratégiával és a 2015. 
március 18-án elfogadott, a 2015–2030-as 
időszakra szóló sendai 
katasztrófakockázat-csökkentési kerettel61

összhangban el kell ismerni annak 
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szükségességét, hogy a válságelhárítástól 
és az elszigeteléstől egy olyan 
strukturáltabb, hosszú távú megközelítés 
fel kell elmozdulni, amely 
eredményesebben kezeli az instabil 
helyzeteket, a természeti és az ember 
okozta katasztrófákat és az elhúzódó 
válságokat. Nagyobb nyomatékra és 
kollektív megközelítésekre van szükség a 
kockázatcsökkentés, a megelőzés, az 
enyhítés és a felkészültség terén; és további 
erőfeszítések szükségesek a gyors reagálás 
és a tartós helyreállítás előmozdítására. E 
rendeletnek ezért hozzá kell járulnia a 
reziliencia megerősítéséhez, valamint a 
humanitárius segítségnyújtás és a 
fejlesztési tevékenység gyorsreagálási 
tevékenységeken keresztül történő 
összekapcsolásához.

szükségességét, hogy a válságelhárítástól 
és az elszigeteléstől egy olyan 
strukturáltabb, hosszú távú megközelítés 
fel kell elmozdulni, amely 
eredményesebben kezeli az instabil 
helyzeteket, a természeti és az ember 
okozta katasztrófákat és az elhúzódó 
válságokat. Nagyobb nyomatékra és 
kollektív megközelítésekre van szükség a 
kockázatcsökkentés, a megelőzés, az 
enyhítés és a felkészültség terén; és további 
erőfeszítések szükségesek a gyors reagálás 
és a tartós helyreállítás előmozdítására. E 
rendeletnek ezért hozzá kell járulnia a 
reziliencia megerősítéséhez, valamint a 
humanitárius segítségnyújtás és a 
fejlesztési tevékenység gyorsreagálási 
tevékenységeken keresztül történő 
összekapcsolásához, kellően figyelembe 
véve az elszámoltathatóság, az 
átláthatóság, a koherencia, a 
következetesség és komplementaritás e 
rendeletben rögzített elveit.

_________________ _________________

61 „A sendai katasztrófakockázat-
csökkentési keret”, amelyet 2015. március 
18-án fogadtak el és az ENSZ Közgyűlése 
2015. június 3-án hagyott jóvá 
(A/RES/69/283).

61 „A sendai katasztrófakockázat-
csökkentési keret”, amelyet 2015. március 
18-án fogadtak el és az ENSZ Közgyűlése 
2015. június 3-án hagyott jóvá 
(A/RES/69/283).

Or. en

Módosítás 436
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A globális stratégiával és a 2015. 
március 18-án elfogadott, a 2015–2030-as 
időszakra szóló sendai 
katasztrófakockázat-csökkentési kerettel61

összhangban el kell ismerni annak 
szükségességét, hogy a válságelhárítástól 

(11) A globális stratégiával és a 2015. 
március 18-án elfogadott, a 2015–2030-as 
időszakra szóló sendai 
katasztrófakockázat-csökkentési kerettel61

összhangban el kell ismerni annak 
szükségességét, hogy a válságelhárítástól 
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és az elszigeteléstől egy olyan 
strukturáltabb, hosszú távú megközelítés 
fel kell elmozdulni, amely 
eredményesebben kezeli az instabil 
helyzeteket, a természeti és az ember 
okozta katasztrófákat és az elhúzódó 
válságokat. Nagyobb nyomatékra és 
kollektív megközelítésekre van szükség a 
kockázatcsökkentés, a megelőzés, az 
enyhítés és a felkészültség terén; és további 
erőfeszítések szükségesek a gyors reagálás 
és a tartós helyreállítás előmozdítására. E 
rendeletnek ezért hozzá kell járulnia a 
reziliencia megerősítéséhez, valamint a 
humanitárius segítségnyújtás és a 
fejlesztési tevékenység gyorsreagálási 
tevékenységeken keresztül történő 
összekapcsolásához.

és az elszigeteléstől egy olyan 
strukturáltabb, preventív, hosszú távú 
megközelítés fel kell elmozdulni, amely 
eredményesebben kezeli az instabil 
helyzeteket, a természeti és az ember 
okozta katasztrófákat és az elhúzódó 
válságokat. Nagyobb nyomatékra és 
kollektív megközelítésekre van szükség a 
kockázatcsökkentés, a megelőzés, az 
enyhítés és a felkészültség terén; és további 
erőfeszítések szükségesek a gyors reagálás 
és a tartós helyreállítás előmozdítására. E 
rendeletnek ezért hozzá kell járulnia a 
reziliencia megerősítéséhez, valamint a 
humanitárius segítségnyújtás és a 
fejlesztési tevékenység gyorsreagálási 
tevékenységeken keresztül történő 
összekapcsolásához.

_________________ _________________

61 „A sendai katasztrófakockázat-
csökkentési keret”, amelyet 2015. március 
18-án fogadtak el és az ENSZ Közgyűlése 
2015. június 3-án hagyott jóvá 
(A/RES/69/283).

61 „A sendai katasztrófakockázat-
csökkentési keret”, amelyet 2015. március 
18-án fogadtak el és az ENSZ Közgyűlése 
2015. június 3-án hagyott jóvá 
(A/RES/69/283).

Or. en

Módosítás 437
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A globális stratégiával és a 2015. 
március 18-án elfogadott, a 2015–2030-as 
időszakra szóló sendai 
katasztrófakockázat-csökkentési kerettel61

összhangban el kell ismerni annak 
szükségességét, hogy a válságelhárítástól 
és az elszigeteléstől egy olyan 
strukturáltabb, hosszú távú megközelítés 
fel kell elmozdulni, amely 
eredményesebben kezeli az instabil 
helyzeteket, a természeti és az ember 

(11) A globális stratégiával és a 2015. 
március 18-án elfogadott, a 2015–2030-as 
időszakra szóló sendai 
katasztrófakockázat-csökkentési kerettel61

összhangban el kell ismerni annak 
szükségességét, hogy a válságelhárítástól 
és az elszigeteléstől egy olyan 
strukturáltabb, hosszú távú megközelítés 
fel kell elmozdulni, amely 
eredményesebben kezeli az instabil 
helyzeteket, a természeti és az ember 
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okozta katasztrófákat és az elhúzódó 
válságokat. Nagyobb nyomatékra és 
kollektív megközelítésekre van szükség a 
kockázatcsökkentés, a megelőzés, az 
enyhítés és a felkészültség terén; és további 
erőfeszítések szükségesek a gyors reagálás 
és a tartós helyreállítás előmozdítására. E 
rendeletnek ezért hozzá kell járulnia a 
reziliencia megerősítéséhez, valamint a 
humanitárius segítségnyújtás és a 
fejlesztési tevékenység gyorsreagálási 
tevékenységeken keresztül történő 
összekapcsolásához.

okozta katasztrófákat és az elhúzódó 
válságokat. Nagyobb nyomatékra és 
kollektív megközelítésekre van szükség a 
kockázatcsökkentés, a megelőzés, az 
enyhítés és a felkészültség terén; és további 
erőfeszítések szükségesek a gyors reagálás 
és a tartós helyreállítás előmozdítására. E 
rendeletnek ezért hozzá kell járulnia a 
reziliencia megerősítéséhez, valamint a 
humanitárius segítségnyújtás és a 
fejlesztési tevékenység 
összekapcsolásához, a gyorsreagálási 
tevékenységeken keresztül is.

_________________ _________________

61 „A sendai katasztrófakockázat-
csökkentési keret”, amelyet 2015. március 
18-án fogadtak el és az ENSZ Közgyűlése 
2015. június 3-án hagyott jóvá 
(A/RES/69/283).

61 „A sendai katasztrófakockázat-
csökkentési keret”, amelyet 2015. március 
18-án fogadtak el és az ENSZ Közgyűlése 
2015. június 3-án hagyott jóvá 
(A/RES/69/283).

Or. en

Módosítás 438
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az Unió a 2011-ben Puszanban 
elfogadott majd a 2016-os nairobi magas 
szintű fórumon megújított és a konszenzus 
által újra megerősített, 
fejlesztéshatékonysággal kapcsolatos 
nemzetközi kötelezettségvállalásaival 
összhangban az Unió fejlesztési 
együttműködésére a következő 
fejlesztéshatékonysági alapelveket kell 
alkalmazni: a fejlődő országok fejlesztési 
prioritásokkal kapcsolatos 
felelősségvállalása, eredményorientáltság, 
inkluzív fejlesztési partnerségek, 
átláthatóság és elszámoltathatóság.

(12) Az Unió a 2011-ben Puszanban 
elfogadott majd a 2016-os nairobi magas 
szintű fórumon megújított és a konszenzus 
által újra megerősített, 
fejlesztéshatékonysággal kapcsolatos 
nemzetközi kötelezettségvállalásaival 
összhangban az Unió fejlesztési 
együttműködésére a következő 
fejlesztéshatékonysági alapelveket kell 
alkalmazni: a fejlődő országok fejlesztési 
prioritásokkal kapcsolatos 
felelősségvállalása, eredményorientáltság, 
inkluzív fejlesztési partnerségek, 
átláthatóság és elszámoltathatóság.
Megjegyzendő, hogy a fejlesztési 
támogatás sokkal hatékonyabb, ha azt egy 
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olyan jogalany nyújtja, amely erős 
kulturális kapcsolatokat ápol az érintett 
országgal; ezért a számos fejlődő 
országgal fenntartott történelmi és 
kulturális kapcsolatok miatt a tagállamok 
hatékonyabb célzott intézkedéseket 
képesek végrehajtani, mint az Európai 
Unió.

Or. fr

Módosítás 439
Doru-Claudian Frunzulică

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az Unió a 2011-ben Puszanban 
elfogadott majd a 2016-os nairobi magas 
szintű fórumon megújított és a konszenzus 
által újra megerősített, 
fejlesztéshatékonysággal kapcsolatos 
nemzetközi kötelezettségvállalásaival 
összhangban az Unió fejlesztési 
együttműködésére a következő 
fejlesztéshatékonysági alapelveket kell 
alkalmazni: a fejlődő országok fejlesztési 
prioritásokkal kapcsolatos 
felelősségvállalása, eredményorientáltság, 
inkluzív fejlesztési partnerségek, 
átláthatóság és elszámoltathatóság.

(12) Az Unió a 2011-ben Puszanban 
elfogadott majd a 2016-os nairobi magas 
szintű fórumon megújított és a konszenzus 
által újra megerősített, 
fejlesztéshatékonysággal kapcsolatos
nemzetközi kötelezettségvállalásaival 
összhangban az Unió fejlesztési 
együttműködésére a következő 
fejlesztéshatékonysági alapelveket kell 
alkalmazni: a fejlődő országok fejlesztési 
prioritásokkal kapcsolatos 
felelősségvállalása, eredményorientáltság, 
összehangolás, harmonizáció, inkluzív 
fejlesztési partnerségek, átláthatóság és 
elszámoltathatóság.

Or. en

Módosítás 440
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(12) Az Unió a 2011-ben Puszanban 
elfogadott majd a 2016-os nairobi magas 
szintű fórumon megújított és a konszenzus 
által újra megerősített, 
fejlesztéshatékonysággal kapcsolatos 
nemzetközi kötelezettségvállalásaival 
összhangban az Unió fejlesztési 
együttműködésére a következő 
fejlesztéshatékonysági alapelveket kell 
alkalmazni: a fejlődő országok fejlesztési 
prioritásokkal kapcsolatos 
felelősségvállalása, eredményorientáltság, 
inkluzív fejlesztési partnerségek, 
átláthatóság és elszámoltathatóság.

(12) Az Unió a 2011-ben Puszanban 
elfogadott majd a 2016-os nairobi magas 
szintű fórumon megújított és a konszenzus 
által újra megerősített, 
fejlesztéshatékonysággal kapcsolatos 
nemzetközi kötelezettségvállalásaival 
összhangban az Uniónak a hivatalos 
fejlesztési támogatásával összefüggésben 
minden támogatási módozatban a 
következő fejlesztéshatékonysági 
alapelveket kell alkalmazni: a fejlődő 
országok fejlesztési prioritásokkal 
kapcsolatos felelősségvállalása, 
eredményorientáltság, inkluzív fejlesztési 
partnerségek, átláthatóság és 
elszámoltathatóság.

Or. en

Módosítás 441
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az Unió a 2011-ben Puszanban 
elfogadott majd a 2016-os nairobi magas 
szintű fórumon megújított és a konszenzus 
által újra megerősített, 
fejlesztéshatékonysággal kapcsolatos 
nemzetközi kötelezettségvállalásaival 
összhangban az Unió fejlesztési 
együttműködésére a következő 
fejlesztéshatékonysági alapelveket kell 
alkalmazni: a fejlődő országok fejlesztési 
prioritásokkal kapcsolatos 
felelősségvállalása, eredményorientáltság, 
inkluzív fejlesztési partnerségek, 
átláthatóság és elszámoltathatóság.

(12) Az Unió a 2011-ben Puszanban 
elfogadott majd a 2016-os nairobi magas 
szintű fórumon megújított és a konszenzus 
által újra megerősített, 
fejlesztéshatékonysággal kapcsolatos
nemzetközi kötelezettségvállalásaival 
összhangban az Unió fejlesztési 
együttműködésére a következő 
fejlesztéshatékonysági alapelveket kell 
alkalmazni: a fejlődő országok fejlesztési 
prioritásokkal kapcsolatos 
felelősségvállalása, összehangolás, 
harmonizáció, eredményorientáltság, 
inkluzív fejlesztési partnerségek, kölcsönös
átláthatóság és elszámoltathatóság.

Or. en
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Módosítás 442
Mirja Vehkaperä

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az Unió a 2011-ben Puszanban 
elfogadott majd a 2016-os nairobi magas 
szintű fórumon megújított és a konszenzus 
által újra megerősített, 
fejlesztéshatékonysággal kapcsolatos 
nemzetközi kötelezettségvállalásaival 
összhangban az Unió fejlesztési 
együttműködésére a következő 
fejlesztéshatékonysági alapelveket kell 
alkalmazni: a fejlődő országok fejlesztési 
prioritásokkal kapcsolatos 
felelősségvállalása, eredményorientáltság, 
inkluzív fejlesztési partnerségek, 
átláthatóság és elszámoltathatóság.

(12) Az Unió a 2011-ben Puszanban 
elfogadott majd a 2016-os nairobi magas 
szintű fórumon megújított és a konszenzus 
által újra megerősített, 
fejlesztéshatékonysággal kapcsolatos 
nemzetközi kötelezettségvállalásaival 
összhangban az Unió fejlesztési 
együttműködésére a következő 
fejlesztéshatékonysági alapelveket kell 
alkalmazni: a fejlődő országok fejlesztési 
prioritásokkal kapcsolatos 
felelősségvállalása, összehangolás, 
harmonizáció, eredményorientáltság, 
inkluzív fejlesztési partnerségek,
átláthatóság és elszámoltathatóság.

Or. en

Módosítás 443
Urmas Paet

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A fenntartható fejlesztési céloknak 
megfelelően e rendeletnek hozzá kell 
járulnia az eredményekre összpontosító 
megerősített nyomon követéshez és 
jelentéstételhez, amely kiterjed az Unió 
külső pénzügyi támogatásában részesülő 
partnerországokban megvalósuló 
eredményekre, hozadékokra és hatásokra. 
Különösen – amint arról a konszenzusban 
megállapodás született – az e rendelet 
szerinti tevékenységeknek a rendelet 
keretében finanszírozott hivatalos 
fejlesztési támogatás 20 %-át társadalmi 

(13) A fenntartható fejlesztési céloknak 
megfelelően e rendeletnek hozzá kell 
járulnia az eredményekre összpontosító 
megerősített nyomon követéshez és 
jelentéstételhez, amely kiterjed az Unió 
külső pénzügyi támogatásában részesülő 
partnerországokban megvalósuló 
eredményekre, hozadékokra és hatásokra. 
Az alapvető szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés elengedhetetlen a fejlesztési 
eredmények és a fenntartható fejlesztési 
célok eléréséhez. A konszenzussal 
összhangban az EU elkötelezett amellett, 
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befogadásra és humán fejlődésre, többek 
között nemek közötti egyenlőségre és a 
nők társadalmi szerepvállalásának 
növelésére kell fordítaniuk.

hogy segítsen a partnereknek az alapvető 
közszolgáltatások biztosításának 
javításában, például az egészségügy, az 
oktatás, a táplálkozás, a víz, a higiénia és 
a szociális védelem, továbbá az 
élelmezésbiztonsághoz és az elérhető,
tisztességes és megfizethető lakhatáshoz 
való méltányos hozzáférés, valamint a 
gyorsan növekvő városi lakosság 
életminőségének javítása területén.
Különösen – amint arról a konszenzusban 
megállapodás született – az e rendelet 
szerinti tevékenységeknek a rendelet 
keretében finanszírozott hivatalos 
fejlesztési támogatás 20 %-át társadalmi 
befogadásra és humán fejlődésre kell 
fordítaniuk.

Or. en

Módosítás 444
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile 
Kashetu Kyenge

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A fenntartható fejlesztési céloknak 
megfelelően e rendeletnek hozzá kell 
járulnia az eredményekre összpontosító 
megerősített nyomon követéshez és 
jelentéstételhez, amely kiterjed az Unió 
külső pénzügyi támogatásában részesülő 
partnerországokban megvalósuló
eredményekre, hozadékokra és hatásokra. 
Különösen – amint arról a konszenzusban 
megállapodás született – az e rendelet 
szerinti tevékenységeknek a rendelet 
keretében finanszírozott hivatalos 
fejlesztési támogatás 20 %-át társadalmi 
befogadásra és humán fejlődésre, többek 
között nemek közötti egyenlőségre és a nők 
társadalmi szerepvállalásának növelésére 
kell fordítaniuk.

(13) A fenntartható fejlesztési céloknak 
megfelelően e rendeletnek hozzá kell 
járulnia az eredményekre összpontosító 
megerősített nyomon követéshez és 
jelentéstételhez, amely kiterjed az Unió 
külső pénzügyi támogatásában részesülő 
partnerországokban megvalósuló 
eredményekre, hozadékokra és hatásokra. 
Különösen – amint arról a konszenzusban 
megállapodás született – az e rendelet 
szerinti tevékenységeknek a rendelet 
keretében finanszírozott hivatalos 
fejlesztési támogatás legalább 20 %-át 
társadalmi befogadásra és humán 
fejlődésre kell fordítaniuk, hangsúlyt 
helyezve az alapvető szociális 
szolgáltatásokra, különösen az 
egészségügyre és az oktatásra, figyelmet 
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fordítva a nemek közötti egyenlőségre és a 
nők társadalmi szerepvállalásának 
növelésére mint horizontális kérdésekre. 
Az e rendelet alapján finanszírozott 
hivatalos fejlesztési támogatás 10%-át az 
oktatásra kell fordítani annak érdekében, 
hogy 2030-ra 15%-ra emeljék ezt a 
számot.

Or. en

Módosítás 445
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A fenntartható fejlesztési céloknak 
megfelelően e rendeletnek hozzá kell 
járulnia az eredményekre összpontosító 
megerősített nyomon követéshez és 
jelentéstételhez, amely kiterjed az Unió 
külső pénzügyi támogatásában részesülő 
partnerországokban megvalósuló 
eredményekre, hozadékokra és hatásokra. 
Különösen – amint arról a konszenzusban 
megállapodás született – az e rendelet 
szerinti tevékenységeknek a rendelet 
keretében finanszírozott hivatalos 
fejlesztési támogatás 20 %-át társadalmi 
befogadásra és humán fejlődésre, többek 
között nemek közötti egyenlőségre és a 
nők társadalmi szerepvállalásának 
növelésére kell fordítaniuk.

(13) A fenntartható fejlesztési céloknak 
megfelelően e rendeletnek hozzá kell 
járulnia az eredményekre összpontosító 
megerősített nyomon követéshez és 
jelentéstételhez, amely kiterjed az Unió 
külső pénzügyi támogatásában részesülő 
partnerországokban megvalósuló 
eredményekre, hozadékokra és hatásokra. 
Különösen – amint arról a konszenzusban 
megállapodás született – az e rendelet 
szerinti tevékenységeknek a rendelet 
keretében finanszírozott hivatalos 
fejlesztési támogatás 20 %-át társadalmi 
befogadásra és humán fejlődésre, többek 
között nemek közötti egyenlőségre és a 
nők társadalmi szerepvállalásának 
növelésére kell fordítaniuk. Továbbá mind 
a konszenzussal, mind az Unió 
táplálkozásról szóló cselekvési tervével 
összhangban különös figyelmet kell 
szentelni az alultápláltság elleni 
küzdelemnek.

Or. it

Indokolás

A táplálkozás a fejlesztési támogatás egyik fontos témaköre, ezért külön említést érdemel.
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Módosítás 446
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A fenntartható fejlesztési céloknak 
megfelelően e rendeletnek hozzá kell 
járulnia az eredményekre összpontosító 
megerősített nyomon követéshez és 
jelentéstételhez, amely kiterjed az Unió 
külső pénzügyi támogatásában részesülő 
partnerországokban megvalósuló 
eredményekre, hozadékokra és hatásokra. 
Különösen – amint arról a konszenzusban 
megállapodás született – az e rendelet 
szerinti tevékenységeknek a rendelet 
keretében finanszírozott hivatalos 
fejlesztési támogatás 20 %-át társadalmi 
befogadásra és humán fejlődésre, többek 
között nemek közötti egyenlőségre és a 
nők társadalmi szerepvállalásának 
növelésére kell fordítaniuk.

(13) A fenntartható fejlesztési céloknak 
megfelelően e rendeletnek hozzá kell 
járulnia az eredményekre összpontosító 
megerősített nyomon követéshez és 
jelentéstételhez, amely kiterjed az Unió 
külső pénzügyi támogatásában részesülő 
partnerországokban megvalósuló 
eredményekre, hozadékokra és hatásokra. 
Különösen – amint arról a konszenzusban 
megállapodás született – az e rendelet 
szerinti tevékenységeknek a rendelet 
keretében finanszírozott hivatalos 
fejlesztési támogatás 20 %-át társadalmi 
befogadásra és humán fejlődésre, többek 
között oktatásra és kultúrára, nemek 
közötti egyenlőségre és a nők és 
gyermekek társadalmi szerepvállalásának 
növelésére kell fordítaniuk a fenntartható 
fejlődés elérése érdekében.

Or. en

Módosítás 447
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A fenntartható fejlesztési céloknak 
megfelelően e rendeletnek hozzá kell 
járulnia az eredményekre összpontosító 
megerősített nyomon követéshez és 
jelentéstételhez, amely kiterjed az Unió 
külső pénzügyi támogatásában részesülő 
partnerországokban megvalósuló 

(13) A fenntartható fejlesztési céloknak 
megfelelően e rendeletnek hozzá kell 
járulnia az eredményekre összpontosító 
megerősített nyomon követéshez és 
jelentéstételhez, amely kiterjed az Unió 
külső pénzügyi támogatásában részesülő 
partnerországokban megvalósuló 
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eredményekre, hozadékokra és hatásokra. 
Különösen – amint arról a konszenzusban 
megállapodás született – az e rendelet 
szerinti tevékenységeknek a rendelet 
keretében finanszírozott hivatalos 
fejlesztési támogatás 20 %-át társadalmi 
befogadásra és humán fejlődésre, többek 
között nemek közötti egyenlőségre és a 
nők társadalmi szerepvállalásának 
növelésére kell fordítaniuk.

eredményekre, hozadékokra és hatásokra. 
Különösen – amint arról a konszenzusban 
megállapodás született – az e rendelet 
szerinti tevékenységeknek a rendelet 
keretében finanszírozott hivatalos 
fejlesztési támogatás 20 %-át társadalmi 
befogadásra és humán fejlődésre kell 
fordítaniuk.

Or. en

Módosítás 448
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A fenntartható fejlesztési céloknak 
megfelelően e rendeletnek hozzá kell 
járulnia az eredményekre összpontosító 
megerősített nyomon követéshez és 
jelentéstételhez, amely kiterjed az Unió 
külső pénzügyi támogatásában részesülő 
partnerországokban megvalósuló
eredményekre, hozadékokra és hatásokra. 
Különösen – amint arról a konszenzusban 
megállapodás született – az e rendelet 
szerinti tevékenységeknek a rendelet 
keretében finanszírozott hivatalos 
fejlesztési támogatás 20 %-át társadalmi 
befogadásra és humán fejlődésre, többek 
között nemek közötti egyenlőségre és a 
nők társadalmi szerepvállalásának 
növelésére kell fordítaniuk.

(13) A fenntartható fejlesztési céloknak 
megfelelően e rendeletnek hozzá kell 
járulnia az eredményekre összpontosító 
megerősített nyomon követéshez és 
jelentéstételhez, amely kiterjed az Unió 
külső pénzügyi támogatásában részesülő 
partnerországokban megvalósuló 
eredményekre, hozadékokra és hatásokra. 
Különösen – amint arról a konszenzusban 
megállapodás született – a rendelet 
keretében finanszírozott hivatalos 
fejlesztési támogatás 20 %-át társadalmi 
befogadásra és humán fejlődésre kell 
fordítani, hangsúlyt helyezve az alapvető 
szociális szolgáltatásokra, nevezetesen az 
egészségügyre, ezen belül a táplálkozásra, 
valamint az oktatásra és a szociális 
védelemre.

Or. en

Módosítás 449
Mirja Vehkaperä
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Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A fenntartható fejlesztési céloknak 
megfelelően e rendeletnek hozzá kell 
járulnia az eredményekre összpontosító 
megerősített nyomon követéshez és 
jelentéstételhez, amely kiterjed az Unió 
külső pénzügyi támogatásában részesülő 
partnerországokban megvalósuló 
eredményekre, hozadékokra és hatásokra. 
Különösen – amint arról a konszenzusban 
megállapodás született – az e rendelet 
szerinti tevékenységeknek a rendelet 
keretében finanszírozott hivatalos 
fejlesztési támogatás 20 %-át társadalmi 
befogadásra és humán fejlődésre, többek 
között nemek közötti egyenlőségre és a 
nők társadalmi szerepvállalásának 
növelésére kell fordítaniuk.

(13) A fenntartható fejlesztési céloknak 
megfelelően e rendeletnek hozzá kell 
járulnia az eredményekre összpontosító 
megerősített nyomon követéshez és 
jelentéstételhez, amely kiterjed az Unió 
külső pénzügyi támogatásában részesülő 
partnerországokban megvalósuló 
eredményekre, hozadékokra és hatásokra. 
Különösen – amint arról a konszenzusban 
megállapodás született – az e rendelet 
szerinti tevékenységeknek a rendelet 
keretében finanszírozott hivatalos 
fejlesztési támogatás 20 %-át társadalmi 
befogadásra és humán fejlődésre kell 
fordítaniuk.

Or. en

Módosítás 450
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A gyermekek és a fiatalok fontos 
szerepet játszanak a változásban, és 
hozzájárulnak a 2030-ig tartó időszakra 
szóló menetrend megvalósításához, amint 
azt a fejlesztéspolitikáról szóló európai 
konszenzus és az Európai Unióról szóló 
szerződés 3. cikke is elismeri. Az Unió e 
rendelet keretében végzett külső 
tevékenységének különös figyelmet kell 
fordítania szükségleteikre és társadalmi 
szerepvállalásuk növelésére, és hozzá kell 
járulnia a változás eszközeiként bennük 
rejlő potenciál kibontakoztatásához a 
humán fejlesztésbe és a társadalmi 
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befogadásba való beruházás révén.

Or. en

Módosítás 451
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A gyermekek és a fiatalok fontos 
szerepet játszanak a változásban, és 
hozzájárulnak a 2030-ig tartó időszakra 
szóló menetrend megvalósításához, amint 
azt a fejlesztéspolitikáról szóló európai 
konszenzus és az Európai Unióról szóló 
szerződés 3. cikke is elismeri. Az Unió e 
rendelet keretében végzett külső 
tevékenysége különös figyelmet fordít 
jogaikra és társadalmi szerepvállalásuk 
növelésére, és hozzá fog járulni a változás 
eszközeiként bennük rejlő potenciál 
kibontakoztatásához a humán fejlesztésbe 
és a társadalmi befogadásba való 
beruházás révén.

Or. en

Módosítás 452
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A EU nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó cselekvési tervében szereplő 
kötelezettségvállalásoknak megfelelően a 
hivatalos fejlesztési támogatás keretében 
finanszírozott programok legalább 85%-
ának fő vagy jelentős célként tartalmaznia 
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kell a nemek közötti egyenlőséget. 
Emellett az e rendelet szerinti összes 
hivatalos fejlesztési támogatás 20%-ának 
fő célként kell tartalmaznia a nemek 
közötti egyenlőségét. E
kötelezettségvállalásokat az eszköz minden 
pillére alatt egyedi célkitűzések fogják 
tükrözni.

Or. en

Módosítás 453
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó II. uniós cselekvési tervvel 
összhangban az e rendelet keretében 
finanszírozott hivatalos fejlesztési 
támogatás legalább 85%-ának valamennyi 
földrajzi és tematikus program keretében, 
évente és a tevékenységek időtartama alatt 
fő célként a nemek közötti egyenlőség 
előmozdítására, illetve a nők és lányok 
jogainak, illetve társadalmi 
szerepvállalásának megerősítésére kell 
irányulnia.

Or. en

Módosítás 454
Mirja Vehkaperä

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A hivatalos fejlesztési 
támogatásból finanszírozott földrajzi és 
tematikus programok legalább 85%-ának 
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fő és jelentős célként a nemek közötti 
egyenlőségre kell irányulnia. Emellett a 
hivatalos fejlesztési támogatás 20%-ának 
fő célként kell tartalmaznia a nemek 
közötti egyenlőségét.

Or. en

Módosítás 455
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A „többért többet” elvnek 
megfelelően pozitív és negatív pénzügyi 
ösztönzőket is használnak azon országok 
tekintetében, amelyek pozitív és negatív 
lépéseket tesznek a demokrácia, az emberi 
jogok és a jogállamiság terén.

Or. en

Módosítás 456
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) A gyermekek és a fiatalok fontos 
szerepet játszanak a változásban, és 
hozzájárulnak a 2030-ig tartó időszakra 
szóló menetrend megvalósításához, amint 
azt a fejlesztéspolitikáról szóló európai 
konszenzus és az Európai Unióról szóló 
szerződés 3. cikke is elismeri. Az Unió e 
rendelet keretében végzett külső 
tevékenysége különös figyelmet fordít 
szükségleteikre és társadalmi 
szerepvállalásuk növelésére, és hozzá fog 
járulni a változás eszközeiként bennük 
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rejlő potenciál kibontakoztatásához a 
humán fejlesztésbe és a társadalmi 
befogadásba való beruházás révén.

Or. en

Módosítás 457
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Rendeletre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) A EU nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó cselekvési tervében szereplő 
kötelezettségvállalásoknak megfelelően a 
hivatalos fejlesztési támogatás keretében 
finanszírozott programok legalább 85%-
ának fő vagy jelentős célként tartalmaznia 
kell a nemek közötti egyenlőséget. 
Emellett az e rendelet szerinti összes 
hivatalos fejlesztési támogatás 20%-ának 
fő célként kell tartalmaznia a nemek 
közötti egyenlőségét. E 
kötelezettségvállalásokat az eszköz minden 
pillére alatt egyedi célkitűzések fogják 
tükrözni.

Or. en

Módosítás 458
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Rendeletre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) E rendelet különös figyelmet fordít 
a gyermekek és fiatalok, különösen a 
lányok és fiatal nők szükségleteire, illetve 
társadalmi szerepvállalásuk növelésére, 
valamint hozzájárul ahhoz, hogy a humán 
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fejlődésbe és a társadalmi befogadásba 
történő befektetésen keresztül
kibontakoztathassák azt a bennük rejlő 
lehetőséget, hogy kulcsszerepet 
vállaljanak a változásokban.

Or. en

Módosítás 459
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) Az Unió e rendelet keretében 
folytatott fejlesztési politikája különös 
figyelmet fordít a gyermekek és fiatalok 
szükségleteire és társadalmi 
szerepvállalásuk növelésére, és hozzá fog 
járulni a változás eszközeiként bennük 
rejlő potenciál kibontakoztatásához a 
humán fejlesztésbe és a társadalmi 
befogadásba való beruházás révén.

Or. en

Módosítás 460
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Rendeletre irányuló javaslat
13 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13c) E rendelet keretében különös 
figyelmet fordítanak a gyermekek és 
fiatalok, különösen a lányok és fiatal nők 
szükségleteire, illetve társadalmi 
szerepvállalásuk növelésére, valamint 
hozzájárulnak ahhoz, hogy 
kibontakoztathassák azt a bennük rejlő 
lehetőséget, hogy kulcsszerepet 
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vállaljanak a változásokban.

Or. en

Módosítás 461
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Valahányszor lehetséges és 
helyénvaló, az Unió külső 
tevékenységének eredményeit olyan előre
meghatározott, átlátható, országspecifikus 
és mérhető mutatók alapján kell nyomon 
követni és értékelni, amelyek igazodnak az 
eszköz egyedi jellemzőihez és 
célkitűzéseihez, és lehetőleg a 
partnerország eredménykeretén alapulnak.

(14) A Bizottságnak egyértelmű 
nyomon követési és értékelési 
mechanizmust kell létrehoznia annak 
biztosítása érdekében, hogy az e rendelet 
keretében meghatározott és végrehajtott 
célkitűzések és tevékenységek relevánsak 
és megvalósíthatóak maradjanak, és hogy 
rendszeresen mérjék a haladást. E célból 
minden célkitűzéshez egy vagy több előre 
meghatározott, átlátható, országspecifikus 
és mérhető teljesítménymutatónak kell 
kapcsolódnia, amelyek lehetőleg a 
partnerország és/vagy a kedvezményezett 
egyedi jellemzőin alapulnak. A haladást 
legalább évente egyszer nyomon kell 
követni annak megállapítása érdekében, 
hogy a teljesítmény jutalmazandó-e, és ezt 
ugyanilyen rendszerességgel közölni kell 
az Európai Parlamenttel.

Or. en

Módosítás 462
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Valahányszor lehetséges és 
helyénvaló, az Unió külső 
tevékenységének eredményeit olyan előre 

(14) Az Unió külső tevékenységének 
eredményeit olyan előre meghatározott, 
átlátható, országspecifikus és mérhető 
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meghatározott, átlátható, országspecifikus 
és mérhető mutatók alapján kell nyomon 
követni és értékelni, amelyek igazodnak az 
eszköz egyedi jellemzőihez és 
célkitűzéseihez, és lehetőleg a 
partnerország eredménykeretén alapulnak.

mutatók alapján kell nyomon követni és 
értékelni, amelyek igazodnak az eszköz 
egyedi jellemzőihez és célkitűzéseihez, és 
a partnerország eredménykeretén 
alapulnak. Az értékelést rendszeresen 
továbbítani kell az Európai Parlamentnek, 
és nyilvánosságra kell hozni.

Or. en

Módosítás 463
Urmas Paet

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A gyermekek és a fiatalok fontos 
szerepet játszanak a változásban, és 
hozzájárulnak a 2030-ig tartó időszakra 
szóló menetrend megvalósításához, amint 
azt a fejlesztéspolitikáról szóló európai 
konszenzus és az Európai Unióról szóló 
szerződés 3. cikke is elismeri. Az Unió e 
rendelet keretében végzett külső 
tevékenysége különös figyelmet fordít 
szükségleteikre és társadalmi 
szerepvállalásuk növelésére, és hozzá fog 
járulni a változás eszközeiként bennük 
rejlő potenciál kibontakoztatásához a 
humán fejlesztésbe és a társadalmi 
befogadásba való beruházás révén.

Or. en

Módosítás 464
Elly Schlein, Norbert Neuser

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) E rendeletnek hozzá kell járulnia (15) E rendeletnek hozzá kell járulnia 
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ahhoz a kollektív uniós célkitűzéshez, hogy 
a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend 
időkeretében a bruttó nemzeti jövedelem 
0,7 %-át hivatalos fejlesztési támogatásra 
fordítsák. E tekintetben a rendelet 
keretében biztosított finanszírozás legalább 
92 %-ának olyan tevékenységekhez kell 
hozzájárulnia, amelyek teljesítik a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet Fejlesztési Támogatási 
Bizottsága által a hivatalos fejlesztési 
támogatásra vonatkozóan meghatározott 
kritériumokat.

ahhoz a kollektív uniós célkitűzéshez, hogy 
a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend 
időkeretében a bruttó nemzeti jövedelem 
0,7 %-át hivatalos fejlesztési támogatásra 
fordítsák. Ennek a 
kötelezettségvállalásnak egy egyértelmű 
ütemterven kell alapulnia, amely a 
megvalósítására határidőket és 
módozatokat ír elő az EU és a tagállamok 
számára. E tekintetben a rendelet 
keretében biztosított finanszírozás legalább 
95%-ának olyan tevékenységekhez kell 
hozzájárulnia, amelyek teljesítik a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet Fejlesztési Támogatási 
Bizottsága által a hivatalos fejlesztési 
támogatásra vonatkozóan meghatározott 
kritériumokat.

Or. en

Módosítás 465
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) E rendeletnek hozzá kell járulnia 
ahhoz a kollektív uniós célkitűzéshez, hogy 
a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend 
időkeretében a bruttó nemzeti jövedelem 
0,7 %-át hivatalos fejlesztési támogatásra 
fordítsák. E tekintetben a rendelet 
keretében biztosított finanszírozás legalább 
92 %-ának olyan tevékenységekhez kell 
hozzájárulnia, amelyek teljesítik a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet Fejlesztési Támogatási 
Bizottsága által a hivatalos fejlesztési 
támogatásra vonatkozóan meghatározott 
kritériumokat.

(15) E rendeletnek hozzá kell járulnia 
ahhoz a kollektív uniós célkitűzéshez, hogy 
a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend 
időkeretében a bruttó nemzeti jövedelem 
0,7 %-át hivatalos fejlesztési támogatásra 
fordítsák. E tekintetben a rendelet
keretében biztosított finanszírozás legalább 
97 %-ának olyan tevékenységekhez kell 
hozzájárulnia, amelyek teljesítik a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet Fejlesztési Támogatási 
Bizottsága által a hivatalos fejlesztési 
támogatásra vonatkozóan meghatározott 
kritériumokat.

Or. en
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Módosítás 466
Elly Schlein, Norbert Neuser

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak biztosítására, hogy a 
forrásokat oda irányítsák, ahol azokra a 
legnagyobb szükség van – így különösen a 
legkevésbé fejlett országokba, valamint az 
instabil helyzetű és konfliktus sújtotta 
országokba –, ennek a rendeletnek hozzá 
kell járulnia ahhoz a kollektív célhoz, hogy 
a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend 
időkeretében az Unió bruttó nemzeti 
jövedelemének 0,20 %-át a legkevésbé 
fejlett országoknak juttassák.

(16) Annak biztosítására, hogy a 
forrásokat oda irányítsák, ahol azokra a 
legnagyobb szükség van – így különösen a 
legkevésbé fejlett országokba, valamint az 
instabil helyzetű és konfliktus sújtotta 
országokba –, ennek a rendeletnek hozzá 
kell járulnia ahhoz a kollektív célhoz, hogy 
a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend 
időkeretében az Unió bruttó nemzeti 
jövedelemének 0,20 %-át a legkevésbé 
fejlett országoknak juttassák. Ennek a 
kötelezettségvállalásnak egy egyértelmű 
ütemterven kell alapulnia, amely a 
megvalósítására határidőket és 
módozatokat ír elő az EU és a tagállamok 
számára.

Or. en

Módosítás 467
Elly Schlein, Norbert Neuser

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) E rendeletnek mind földrajzi –
európai szomszédság és Afrika, valamint 
az instabil és a leginkább rászoruló 
országok –, mind tematikus szempontból –
biztonság, migráció, éghajlatváltozás és 
emberi jogok – tükröznie kell a stratégiai 
prioritásokra való összpontosítás 
szükségességét.

(17) E rendeletnek mind földrajzi –
európai szomszédság és Afrika, valamint a 
legkevésbé fejlett országok és az instabil és 
a leginkább rászoruló országok –, mind 
tematikus szempontból – a 2030-ig tartó 
időszakra szóló menetrend megvalósítása, 
humán biztonság, biztonságos és rendezett
migráció, az éghajlatváltozás és a 
környezetkárosodás elleni küzdelem, az 
egyenlőtlenségek leküzdése, valamint 
hozzájárulás az emberi jogok és a nemek 
közötti egyenlőség érvényesüléséhez –
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tükröznie kell a stratégiai prioritásokra való 
összpontosítás szükségességét.

Or. en

Módosítás 468
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Ricardo Serrão Santos, Kathleen Van 
Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) E rendeletnek mind földrajzi –
európai szomszédság és Afrika, valamint 
az instabil és a leginkább rászoruló 
országok –, mind tematikus szempontból –
biztonság, migráció, éghajlatváltozás és 
emberi jogok – tükröznie kell a stratégiai 
prioritásokra való összpontosítás 
szükségességét.

(17) E rendeletnek mind földrajzi –
európai szomszédság és Afrika, valamint 
az instabil és a leginkább rászoruló 
országok, különösen a legkevésbé fejlett 
országok –, mind tematikus szempontból –
demokrácia és emberi jogok, nemek 
közötti egyenlőség, fenntartható fejlődés, 
a szegénység felszámolása és az 
egyenlőtlenség elleni küzdelem, biztonság, 
migráció, éghajlatváltozás, biodiverzitás, 
környezet és a globális közegészségügyi 
fenyegetések – tükröznie kell a stratégiai 
prioritásokra való összpontosítás 
szükségességét.

Or. en

Módosítás 469
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) E rendeletnek mind földrajzi –
európai szomszédság és Afrika, valamint 
az instabil és a leginkább rászoruló 
országok –, mind tematikus szempontból –
biztonság, migráció, éghajlatváltozás és 
emberi jogok – tükröznie kell a stratégiai 

(17) E rendeletnek mind földrajzi –
európai szomszédság és Afrika, valamint 
az instabil és a leginkább rászoruló 
országok –, mind tematikus szempontból –
biztonság, migráció, éghajlatváltozás, 
oktatás és kultúra, a fiatalok bevonása, a 
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prioritásokra való összpontosítás 
szükségességét.

polgárok részvétele, felelősségteljes 
kormányzás, nemek közötti egyenlőség, 
demokrácia és emberi jogok – tükröznie 
kell a stratégiai prioritásokra való 
összpontosítás szükségességét.

Or. en

Módosítás 470
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) E rendeletnek mind földrajzi –
európai szomszédság és Afrika, valamint 
az instabil és a leginkább rászoruló 
országok –, mind tematikus szempontból –
biztonság, migráció, éghajlatváltozás és 
emberi jogok – tükröznie kell a stratégiai 
prioritásokra való összpontosítás 
szükségességét.

(17) E rendeletnek mind földrajzi –
európai szomszédság és Afrika, valamint 
az instabil és a leginkább rászoruló 
országok –, mind tematikus szempontból –
fenntartható fejlődés, a szegénység 
felszámolása, biztonság, béke, 
éghajlatváltozás, környezetkárosodás és 
hozzájárulás az emberi jogok és a nemek 
közötti egyenlőség érvényesüléséhez 
világszerte – tükröznie kell a stratégiai 
prioritásokra való összpontosítás 
szükségességét.

Or. en

Módosítás 471
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) E rendeletnek mind földrajzi –
európai szomszédság és Afrika, valamint 
az instabil és a leginkább rászoruló 
országok –, mind tematikus szempontból –
biztonság, migráció, éghajlatváltozás és
emberi jogok – tükröznie kell a stratégiai 

(17) E rendeletnek mind földrajzi –
európai szomszédság, Afrika, valamint a 
leginkább rászoruló, illetve külső vagy 
belső fenyegetettségek nyomása alatt álló 
instabil országok –, mind tematikus 
szempontból – éghajlatváltozás, civil 
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prioritásokra való összpontosítás 
szükségességét.

társadalom, emberi jogok, demokrácia, 
jogállamiság, a kisebbségek jogai és a 
véleménynyilvánítás szabadsága –
tükröznie kell a stratégiai prioritásokra való 
összpontosítás szükségességét.

Or. en

Módosítás 472
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) E rendeletnek mind földrajzi –
európai szomszédság és Afrika, valamint 
az instabil és a leginkább rászoruló 
országok –, mind tematikus szempontból –
biztonság, migráció, éghajlatváltozás és 
emberi jogok – tükröznie kell a stratégiai 
prioritásokra való összpontosítás 
szükségességét.

(17) E rendeletnek mind földrajzi –
európai szomszédság és Afrika, valamint 
az instabil és a leginkább rászoruló 
országok –, mind tematikus szempontból –
demokrácia, emberi jogok, jogállamiság, 
felelősségteljes kormányzás, biztonság, 
migráció, éghajlatváltozás – tükröznie kell 
a stratégiai prioritásokra való 
összpontosítás szükségességét.

Or. en

Módosítás 473
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) E rendeletnek mind földrajzi –
európai szomszédság és Afrika, valamint 
az instabil és a leginkább rászoruló 
országok –, mind tematikus szempontból –
biztonság, migráció, éghajlatváltozás és 
emberi jogok – tükröznie kell a stratégiai 
prioritásokra való összpontosítás 
szükségességét.

(17) E rendeletnek mind földrajzi –
európai szomszédság és Afrika, valamint 
az instabil és a leginkább rászoruló 
országok –, mind tematikus szempontból –
biztonság, migráció, éghajlatváltozás és 
környezetkárosodás, valamint emberi 
jogok – tükröznie kell a stratégiai 
prioritásokra való összpontosítás 
szükségességét.
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Or. en

Módosítás 474
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) E rendeletnek hozzá kell járulnia a 
globális közegészségügy területén az 
állami és társadalmi ellenállóképesség 
megteremtéséhez a globális 
közegészségügyi fenyegetések, az 
egészségügyi rendszerek megerősítése, az 
egyetemes egészségügyi lefedettség 
elérése, a fertőző betegségek megelőzése 
és leküzdése, valamint a mindenki 
számára megfizethető gyógyszerek, köztük 
a generikus gyógyszerek és vakcinák 
biztosítása érdekében.

Or. fr

Módosítás 475
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) E rendeletnek támogatnia kell a 
2015-ben felülvizsgált európai 
szomszédságpolitika végrehajtását, 
valamint a regionális együttműködési 
keretek végrehajtását, például a határon
átnyúló együttműködést, és a vonatkozó 
makroregionális és tengermedencéket 
érintő stratégiák és szakpolitikák külső 
vonatkozásait. Ezek a kezdeményezések 
politikai keretet biztosítanak a 
partnerországokkal kialakított, illetve a 
partnerországok közötti kapcsolatok 
elmélyítéséhez a kölcsönös 

(18) E rendeletnek támogatnia kell a 
2015-ben felülvizsgált európai 
szomszédságpolitika végrehajtását, 
valamint a regionális együttműködési 
keretek végrehajtását, például a határon 
átnyúló együttműködést, és a vonatkozó 
makroregionális és tengermedencéket 
érintő stratégiák és szakpolitikák külső 
vonatkozásait. Ezek a kezdeményezések 
politikai keretet biztosítanak a 
partnerországokkal kialakított, illetve a 
partnerországok közötti kapcsolatok 
elmélyítéséhez a kölcsönös 
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elszámoltathatóság, valamint a megosztott 
szerep- illetve felelősségvállalás elve 
alapján.

elszámoltathatóság, valamint a megosztott 
szerep- illetve felelősségvállalás elve 
alapján. Amennyiben az I. melléklet 
hatálya alá tartozó partnerországok 
egyikében a demokrácia, az emberi jogok 
és a jogállamiság súlyos vagy tartós 
romlása következik be, a támogatást fel 
kell függeszteni.

Or. en

Módosítás 476
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) E rendeletnek támogatnia kell a 
2015-ben felülvizsgált európai 
szomszédságpolitika végrehajtását, 
valamint a regionális együttműködési 
keretek végrehajtását, például a határon 
átnyúló együttműködést, és a vonatkozó 
makroregionális és tengermedencéket 
érintő stratégiák és szakpolitikák külső 
vonatkozásait. Ezek a kezdeményezések 
politikai keretet biztosítanak a 
partnerországokkal kialakított, illetve a 
partnerországok közötti kapcsolatok 
elmélyítéséhez a kölcsönös 
elszámoltathatóság, valamint a megosztott 
szerep- illetve felelősségvállalás elve 
alapján.

(18) E rendeletnek támogatnia kell a
2015-ben felülvizsgált európai 
szomszédságpolitika végrehajtását, 
valamint a regionális együttműködési 
keretek végrehajtását, például a határon 
átnyúló együttműködést, és a vonatkozó 
makroregionális és tengermedencéket 
érintő stratégiák és szakpolitikák külső 
vonatkozásait. Ezek a kezdeményezések 
kiegészítő politikát és politikai keretet 
biztosítanak a partnerországokkal 
kialakított, illetve a partnerországok közötti 
kapcsolatok elmélyítéséhez a kölcsönös 
elszámoltathatóság, valamint a megosztott 
szerep- illetve felelősségvállalás elve 
alapján. A teljesítményalapú megközelítés 
az európai szomszédságpolitika egyik fő 
elve.

Or. en

Módosítás 477
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
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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) Az európai szomszédságpolitika62

az Unió fő politikai prioritásai szerint a 
demokrácia megszilárdítására, az emberi 
jogok előmozdítására, a jogállamiság 
tiszteletben tartására, 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; 
társadalmi-gazdasági fejlődés; a fiatalok, 
többek között a nők és a fiatal diplomások 
munkanélkülisége elleni küzdelem; 
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.
A szomszédsági finanszírozás 
kulcsfontosságú szerepet játszik a közös 
kihívások, például az irreguláris migráció 
kezelésében és a globális felmelegedés 
elleni küzdelemben, valamint a gazdasági 
fejlődés és a jobb kormányzás révén a 
jólét, a biztonság és a stabilitás 
terjedésében. A szomszédságpolitika által 
lefedett területen javítani kell az uniós 
segítségnyújtás láthatóságát. A 
szomszédságpolitika keretében az Unió 
több szomszédos partnerországgal kezdett 
tárgyalásokat és kötött átfogó és 
mélyreható, ambiciózus 
szabadkereskedelmi megállapodásokat. E 
megállapodások nemcsak a piacra jutás 
javítására és a beruházási környezet 
elősegítésére irányulnak, hanem a 
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szomszédságpolitika olyan általános 
célkitűzéseinek megvalósításához való 
hozzájárulásra is, mint a fenntartható, 
inkluzív és mindenki számára előnyös 
gazdasági és társadalmi fejlődés. Az egyes 
partnerországok és az Unió civil 
társadalmát, a nemzeti parlamenteket és 
az Európai Parlamentet be kell vonni e 
megállapodások tárgyalási folyamataiba, 
valamint a végrehajtásuk nyomon 
követésébe. E rendeletnek tehát 
támogatnia kell az ilyen 
megállapodásokról folytatott 
tárgyalásokat és a megkötött 
megállapodások végrehajtását.

_________________ _________________

62 Közös közlemény az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának: Az európai 
szomszédságpolitika felülvizsgálata, 2015. 
november 18.

62 Közös közlemény az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának: Az európai 
szomszédságpolitika felülvizsgálata, 2015. 
november 18.

Or. fr

Módosítás 478
Elly Schlein, Norbert Neuser

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; 

(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; 
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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.

gazdaságfejlesztés; biztonság; migráció és 
mobilitás, beleértve a kényszerű 
lakóhelyelhagyás okainak kezelését és a 
széles körű migrációs nyomás által sújtott 
embercsoportok, országok és régiók 
számára nyújtott támogatását. 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. 
Az e rendelet szerinti tevékenységeknek az 
európai szomszédságpolitika 
összefüggésében törekedniük kell a 2030-
ig tartó időszakra szóló menetrend 
megvalósítására is, és a célkitűzéseiben 
biztosítania kell a fejlesztési szempontú 
szakpolitikai koherenciát.

_________________ _________________

62 Közös közlemény az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának: Az európai 
szomszédságpolitika felülvizsgálata, 2015. 
november 18.

62 Közös közlemény az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának: Az európai 
szomszédságpolitika felülvizsgálata, 2015. 
november 18.

Or. en

Módosítás 479
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

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 

(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 
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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.

következő négy prioritási területre 
összpontosított: jó kormányzás, 
demokrácia, jogállamiság és emberi jogok, 
kiemelt figyelemmel a civil társadalommal 
történő fokozottabb együttműködésre, a jó 
minőségű oktatás és képzés 
előmozdítására, valamint az emberek 
közötti kapcsolatokra épülő 
megközelítésre; gazdasági és társadalmi 
fejlődés; biztonság; migráció és mobilitás, 
beleértve az irreguláris migráció és a 
kényszerű lakóhelyelhagyás okainak 
kezelését, többek között oktatási és 
kulturális együttműködésen keresztül. 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.

_________________ _________________

62 Közös közlemény az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának: Az európai 
szomszédságpolitika felülvizsgálata, 2015. 
november 18.

62 Közös közlemény az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának: Az európai 
szomszédságpolitika felülvizsgálata, 2015. 
november 18.

Or. en

Módosítás 480
Lola Sánchez Caldentey

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 

(19) Az európai szomszédságpolitika62 a 
demokrácia elmélyítésére, az emberi jogok 
előmozdítására és a jogállamiság 
fenntartására törekszik, és az Unió fő 
politikai prioritásai szerint a szomszédos 
országok stabilizációjára és a reziliencia 
megerősítésére irányul, különösen a 
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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.

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. 
A szomszédsági támogatás a közös 
kihívások kezelésének egyik fő eszköze.

_________________ _________________

62 Közös közlemény az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának: Az európai 
szomszédságpolitika felülvizsgálata, 2015. 
november 18.

62 Közös közlemény az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának: Az európai 
szomszédságpolitika felülvizsgálata, 2015. 
november 18.

Or. en

Módosítás 481
Marietje Schaake

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 

(19) A 2015-ben felülvizsgált európai 
szomszédságpolitika62 az Unió politikai 
prioritásai szerint a szomszédos országok 
stabilizációjára és a reziliencia 
megerősítésére irányul, különösen a 
politikai és társadalmi reform 
előmozdítása és a gazdasági fejlődés 
élénkítése révén. Célkitűzésének 
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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.

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.

_________________ _________________

62 Közös közlemény az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának: Az európai 
szomszédságpolitika felülvizsgálata, 2015. 
november 18.

62 Közös közlemény az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának: Az európai 
szomszédságpolitika felülvizsgálata, 2015. 
november 18.

Or. en

Módosítás 482
Judith Sargentini, Michel Reimon

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, 

(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, 
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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.

kiemelt figyelemmel a civil társadalommal 
történő fokozottabb együttműködésre; 
gazdaságfejlesztés; biztonság; a migráció 
és a mobilitás. Egy másik fontos ügy a 
környezeti fenntarthatóság. 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.

_________________ _________________

62 Közös közlemény az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának: Az európai 
szomszédságpolitika felülvizsgálata, 2015. 
november 18.

62 Közös közlemény az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának: Az európai 
szomszédságpolitika felülvizsgálata, 2015. 
november 18.

Or. en

Módosítás 483
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) E rendeletnek támogatnia kell az 
afrikai, karibi és csendes-óceáni államok 
csoportjával (AKCS-csoporttal) kialakított 
korszerűsített társulási megállapodás 
végrehajtását, illetve lehetővé kell tennie 
az EU és AKCS-partnerei számára, hogy 
további erős szövetségeket hozzanak létre a 
főbb globális kihívásokkal kapcsolatban. 
Konkrétabban, e rendeletnek támogatnia 
kell az Unió és az Afrikai Unió között 
létrehozott együttműködés folytatását az 
EU–Afrika közös stratégiának 
megfelelően, és a 2020 utáni jövőbeni EU–
AKCS megállapodásra kell építenie, 
egyebek mellett az Afrikára irányuló 

(20) E rendeletnek támogatnia kell az 
afrikai, karibi és csendes-óceáni államok 
csoportjával (AKCS-csoporttal) kialakított 
korszerűsített társulási megállapodás 
végrehajtását, illetve lehetővé kell tennie 
az EU és AKCS-partnerei számára, hogy 
további erős szövetségeket hozzanak létre a 
főbb közös globális kihívásokkal 
kapcsolatban. Konkrétabban, e rendeletnek 
támogatnia kell az Unió és az Afrikai Unió 
között létrehozott együttműködés 
folytatását az EU–Afrika közös 
stratégiának megfelelően, és a 2020 utáni 
jövőbeni EU–AKCS megállapodásra kell 
építenie, egyebek mellett az EU és Afrika 
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kontinentális megközelítés révén. mint egyenlő felek közötti kölcsönösen 
előnyös partnerség révén.

Or. en

Módosítás 484
Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) E rendeletnek támogatnia kell az 
afrikai, karibi és csendes-óceáni államok 
csoportjával (AKCS-csoporttal) kialakított 
korszerűsített társulási megállapodás 
végrehajtását, illetve lehetővé kell tennie 
az EU és AKCS-partnerei számára, hogy 
további erős szövetségeket hozzanak létre a 
főbb globális kihívásokkal kapcsolatban. 
Konkrétabban, e rendeletnek támogatnia 
kell az Unió és az Afrikai Unió között 
létrehozott együttműködés folytatását az 
EU–Afrika közös stratégiának 
megfelelően, és a 2020 utáni jövőbeni EU–
AKCS megállapodásra kell építenie, 
egyebek mellett az Afrikára irányuló 
kontinentális megközelítés révén.

(20) E rendeletnek támogatnia kell az 
afrikai, karibi és csendes-óceáni államok 
csoportjával (AKCS-csoporttal) kialakított 
korszerűsített társulási megállapodás 
végrehajtását, illetve lehetővé kell tennie 
az EU és partnerei számára, hogy további 
erős szövetségeket hozzanak létre a főbb 
globális kihívásokkal kapcsolatban. 
Konkrétabban, e rendeletnek támogatnia 
kell az Unió és az Afrikai Unió között 
létrehozott együttműködés folytatását az 
EU–Afrika közös stratégiának 
megfelelően, és a 2020 utáni jövőbeni EU–
AKCS megállapodásra kell építenie, 
egyebek mellett az Afrikára irányuló 
kontinentális megközelítés révén.

Or. en

Módosítás 485
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) E rendeletnek elő kell mozdítania 
a Pekingi Cselekvési Platformnak és a 
nemzetközi népesedési és fejlesztési 
konferencia cselekvési programjának, 
valamint az ezek felülvizsgálati 
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konferenciáin született eredményeknek a 
teljes körű és eredményes végrehajtását, 
és elkötelezett a szexuális és reproduktív 
egészség és jogok mellett. Előmozdítja, 
védelmezi és beteljesíti minden ember arra 
vonatkozó jogát, hogy saját szexualitása, 
illetve szexuális és reproduktív egészsége 
felett –megkülönböztetéstől, kényszertől és 
erőszaktól mentesen – teljes ellenőrzést 
gyakoroljon, továbbá arra vonatkozóan 
szabad és felelősségteljes döntéseket 
hozzon. A rendelet különös hangsúlyt 
helyez arra, hogy egyetemes hozzáférést 
kell biztosítani a szexuális és reproduktív 
egészséggel kapcsolatos jó minőségű, 
megfizethető és átfogó tájékoztatáshoz, 
oktatáshoz – ezen belül is az átfogó 
szexuális neveléshez – és egészségügyi 
ellátáshoz.

Or. en

Módosítás 486
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
20 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20b) E rendeletnek hozzá kell járulnia 
az Unió külkapcsolatainak kereskedelmi 
vonatkozású aspektusaihoz is, amilyenek 
például az üzleti vállalkozások emberi jogi 
felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek 
és az OECD multinacionális vállalatokra 
vonatkozó iránymutatásai és az ellátási 
lánc kellő gondossága terén harmadik 
országokkal folytatott együttműködés, 
például a konfliktusok által érintett és 
nagy kockázatot jelentő térségekből 
származó ón, tantál, volfrám, ezek ércei és 
arany uniós importőrei körében a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
láncra vonatkozó kötelezettségek 
megállapításáról szóló (EU) 2017/821 
rendelet keretében, a nyers gyémántok 
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tanúsítására vonatkozó kimberley-i 
folyamat, a fenntarthatósági paktum, a 
harmadik országok által a 978/2012/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(GSP-rendelet)1a értelmében vállalat 
kötelezettségek nyomon követése, az 
erdészeti jogszabályok végrehajtása, 
erdészeti irányítás és erdészeti termékek 
kereskedelme (FLEGT) keretében 
folytatott együttműködés, valamint a 
kereskedelemösztönző támogatás 
kezdeményezései, annak érdekében, hogy 
biztosítsák a koherenciát, valamint az 
uniós kereskedelempolitika és a fejlesztési 
célok és tevékenységek közötti kölcsönös 
támogatást.

_________________

1a Az Európai Parlament és a Tanács 
2012. október 25-i 978/2012/EU rendelete 
az általános tarifális preferenciák 
rendszerének alkalmazásáról és a 
732/2008/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 303., 
2012.10.31., 1. o.).

Or. en

Módosítás 487
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az Uniónak a külső tevékenység 
hatásainak optimalizálása érdekében a 
rendelkezésre álló források leghatékonyabb 
kihasználására kell törekednie. Ezt az Unió 
külső finanszírozási eszközei – különösen a 
III. Előcsatlakozási Támogatási Eszköz63, a 
Humanitárius Segítségnyújtási Eszköz64, a 
tengerentúli országokról és területekről 
szóló határozat65, a Szomszédsági, 
Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési 
Eszköz tevékenységeit az Euratom-

(21) Az Uniónak a külső tevékenység 
hatásainak optimalizálása érdekében a 
rendelkezésre álló források leghatékonyabb 
kihasználására kell törekednie. Ezt az Unió 
külső finanszírozási eszközei – különösen a 
III. Előcsatlakozási Támogatási Eszköz63, a 
Humanitárius Segítségnyújtási Eszköz64, a 
tengerentúli országokról és területekről 
szóló határozat65, a Szomszédsági, 
Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési 
Eszköz tevékenységeit az Euratom-
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Szerződés alapján kiegészítő Európai 
Nukleáris Biztonsági Eszköz66, a közös 
kül- és biztonságpolitika és az újonnan 
javasolt, az uniós költségvetésen kívül 
finanszírozott Európai Békekeret67 –
közötti koherencia és komplementaritás, 
valamint az egyéb uniós szakpolitikák és 
programok közötti szinergiák 
megteremtése révén kell elérni. Ez 
magában foglalja az adott esetben a 
makroszintű pénzügyi támogatással 
kialakított koherenciát és 
komplementaritást is. Annak érdekében, 
hogy maximalizálni lehessen a kombinált 
beavatkozások egy közös célkitűzés 
elérésével kapcsolatos hatását, e 
rendeletnek lehetővé kell tennie a 
finanszírozás más uniós programokkal való 
kombinálását, feltéve, hogy a 
hozzájárulások nem ugyanazokat a 
költségeket fedezik.

Szerződés alapján kiegészítő Európai 
Nukleáris Biztonsági Eszköz66, a közös 
kül- és biztonságpolitika és az újonnan 
javasolt, az uniós költségvetésen kívül 
finanszírozott Európai Békekeret67 –
közötti koherencia és komplementaritás, 
valamint az egyéb uniós szakpolitikák és 
programok közötti szinergiák 
megteremtése révén kell elérni. Ez 
magában foglalja az adott esetben a 
makroszintű pénzügyi támogatással 
kialakított koherenciát és 
komplementaritást is. Annak érdekében, 
hogy maximalizálni lehessen a kombinált 
beavatkozások egy közös célkitűzés 
elérésével kapcsolatos hatását, e 
rendeletnek szigorú feltételrendszert kell 
előírnia a támogatás felfüggesztésére, és 
lehetővé kell tennie a finanszírozás más 
uniós programokkal való kombinálását, 
feltéve, hogy a hozzájárulások nem 
ugyanazokat a költségeket fedezik.

_________________ _________________

63 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete az Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz (IPA III) 
létrehozásáról, COM(2018) 465 final

63 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete az Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz (IPA III) 
létrehozásáról, COM(2018) 465 final

64 A Tanács 1257/96/EK rendelete 
(1996. június 20.) a humanitárius 
segítségnyújtásról (HL L 163., 1996.7.2., 
1. o.).

64 A Tanács 1257/96/EK rendelete 
(1996. június 20.) a humanitárius 
segítségnyújtásról (HL L 163., 1996.7.2., 
1. o.).

65 Javaslat – A Tanács határozata az 
Európai Unió és a tengerentúli országok és 
területek közötti, az egyrészről az Európai 
Unió, másrészről Grönland és a Dán 
Királyság közötti kapcsolatokat is magában 
foglaló társulásról (tengerentúli társulási 
határozat), COM(2018) 461 final.

65 Javaslat – A Tanács határozata az 
Európai Unió és a tengerentúli országok és 
területek közötti, az egyrészről az Európai 
Unió, másrészről Grönland és a Dán 
Királyság közötti kapcsolatokat is magában 
foglaló társulásról (tengerentúli társulási 
határozat), COM(2018) 461 final.

66 Javaslat – A Tanács rendelete a 
Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi 
Együttműködési Eszköz tevékenységeit az 
Euratom-Szerződés alapján kiegészítő 
Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz 
létrehozásáról, COM(2018) 462 final.

66 Javaslat – A Tanács rendelete a 
Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi 
Együttműködési Eszköz tevékenységeit az 
Euratom-Szerződés alapján kiegészítő 
Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz 
létrehozásáról, COM(2018) 462 final.

67 Az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjének javaslata a Tanácsnak –

67 Az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjének javaslata a Tanácsnak –
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A Tanács határozata az Európai Békekeret 
létrehozásáról, C(2018) 3800 final.

A Tanács határozata az Európai Békekeret 
létrehozásáról, C(2018) 3800 final.

Or. en

Módosítás 488
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
Liucija Andrikienė, Clare Moody

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az Uniónak a külső tevékenység 
hatásainak optimalizálása érdekében a 
rendelkezésre álló források leghatékonyabb 
kihasználására kell törekednie. Ezt az Unió 
külső finanszírozási eszközei – különösen a 
III. Előcsatlakozási Támogatási Eszköz63, a 
Humanitárius Segítségnyújtási Eszköz64, a 
tengerentúli országokról és területekről 
szóló határozat65, a Szomszédsági, 
Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési 
Eszköz tevékenységeit az Euratom-
Szerződés alapján kiegészítő Európai 
Nukleáris Biztonsági Eszköz66, a közös 
kül- és biztonságpolitika és az újonnan 
javasolt, az uniós költségvetésen kívül 
finanszírozott Európai Békekeret67 –
közötti koherencia és komplementaritás, 
valamint az egyéb uniós szakpolitikák és 
programok közötti szinergiák 
megteremtése révén kell elérni. Ez 
magában foglalja az adott esetben a 
makroszintű pénzügyi támogatással 
kialakított koherenciát és 
komplementaritást is. Annak érdekében, 
hogy maximalizálni lehessen a kombinált 
beavatkozások egy közös célkitűzés 
elérésével kapcsolatos hatását, e 
rendeletnek lehetővé kell tennie a 
finanszírozás más uniós programokkal való 
kombinálását, feltéve, hogy a 
hozzájárulások nem ugyanazokat a 
költségeket fedezik.

(21) Az Uniónak a külső tevékenység 
hatásainak optimalizálása érdekében a 
rendelkezésre álló források leghatékonyabb 
kihasználására kell törekednie. Ezt az Unió 
külső finanszírozási eszközei – különösen a 
III. Előcsatlakozási Támogatási Eszköz63, a 
Humanitárius Segítségnyújtási Eszköz64, a 
tengerentúli országokról és területekről 
szóló határozat65, a Szomszédsági, 
Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési 
Eszköz tevékenységeit az Euratom-
Szerződés alapján kiegészítő Európai 
Nukleáris Biztonsági Eszköz66, a közös 
kül- és biztonságpolitika és az újonnan 
javasolt, az uniós költségvetésen kívül 
finanszírozott Európai Békekeret67 –
közötti koherencia és komplementaritás, 
valamint az egyéb uniós szakpolitikák és 
programok közötti szinergiák 
megteremtése révén kell elérni. Ez 
magában foglalja az adott esetben a 
makroszintű pénzügyi támogatással 
kialakított koherenciát és 
komplementaritást is. Annak érdekében, 
hogy maximalizálni lehessen a kombinált 
beavatkozások egy közös célkitűzés 
elérésével kapcsolatos hatását, e 
rendeletnek szigorú feltételrendszert kell 
előírnia a támogatás felfüggesztésére, és 
lehetővé kell tennie a finanszírozás más 
uniós programokkal való kombinálását, 
feltéve, hogy a hozzájárulások nem 
ugyanazokat a költségeket fedezik.
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_________________ _________________

63 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete az Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz (IPA III) 
létrehozásáról, COM(2018) 465 final

63 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete az Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz (IPA III) 
létrehozásáról, COM(2018) 465 final

64 A Tanács 1257/96/EK rendelete 
(1996. június 20.) a humanitárius 
segítségnyújtásról (HL L 163., 1996.7.2., 
1. o.).

64 A Tanács 1257/96/EK rendelete 
(1996. június 20.) a humanitárius 
segítségnyújtásról (HL L 163., 1996.7.2., 
1. o.).

65 Javaslat – A Tanács határozata az 
Európai Unió és a tengerentúli országok és 
területek közötti, az egyrészről az Európai 
Unió, másrészről Grönland és a Dán 
Királyság közötti kapcsolatokat is magában 
foglaló társulásról (tengerentúli társulási 
határozat), COM(2018) 461 final.

65 Javaslat – A Tanács határozata az 
Európai Unió és a tengerentúli országok és 
területek közötti, az egyrészről az Európai 
Unió, másrészről Grönland és a Dán 
Királyság közötti kapcsolatokat is magában 
foglaló társulásról (tengerentúli társulási 
határozat), COM(2018) 461 final.

66 Javaslat – A Tanács rendelete a 
Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi 
Együttműködési Eszköz tevékenységeit az 
Euratom-Szerződés alapján kiegészítő 
Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz 
létrehozásáról, COM(2018) 462 final.

66 Javaslat – A Tanács rendelete a 
Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi 
Együttműködési Eszköz tevékenységeit az 
Euratom-Szerződés alapján kiegészítő 
Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz 
létrehozásáról, COM(2018) 462 final.

67 Az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjének javaslata a Tanácsnak –
A Tanács határozata az Európai Békekeret 
létrehozásáról, C(2018) 3800 final.

67 Az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjének javaslata a Tanácsnak –
A Tanács határozata az Európai Békekeret 
létrehozásáról, C(2018) 3800 final.

Or. en

Módosítás 489
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az Uniónak a külső tevékenység 
hatásainak optimalizálása érdekében a 
rendelkezésre álló források leghatékonyabb 
kihasználására kell törekednie. Ezt az Unió 
külső finanszírozási eszközei – különösen a 
III. Előcsatlakozási Támogatási Eszköz63, a 
Humanitárius Segítségnyújtási Eszköz64, a 
tengerentúli országokról és területekről 

(21) Az Uniónak a külső tevékenység 
hatásainak optimalizálása érdekében a 
rendelkezésre álló források leghatékonyabb 
kihasználására kell törekednie. Ezt az Unió 
külső finanszírozási eszközei – különösen a 
III. Előcsatlakozási Támogatási Eszköz63, a 
Humanitárius Segítségnyújtási Eszköz64, a 
tengerentúli országokról és területekről 
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szóló határozat65, a Szomszédsági, 
Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési 
Eszköz tevékenységeit az Euratom-
Szerződés alapján kiegészítő Európai 
Nukleáris Biztonsági Eszköz66, a közös 
kül- és biztonságpolitika és az újonnan 
javasolt, az uniós költségvetésen kívül 
finanszírozott Európai Békekeret67 –
közötti koherencia és komplementaritás, 
valamint az egyéb uniós szakpolitikák és 
programok közötti szinergiák 
megteremtése révén kell elérni. Ez 
magában foglalja az adott esetben a 
makroszintű pénzügyi támogatással 
kialakított koherenciát és 
komplementaritást is. Annak érdekében, 
hogy maximalizálni lehessen a kombinált 
beavatkozások egy közös célkitűzés 
elérésével kapcsolatos hatását, e 
rendeletnek lehetővé kell tennie a 
finanszírozás más uniós programokkal való 
kombinálását, feltéve, hogy a 
hozzájárulások nem ugyanazokat a 
költségeket fedezik.

szóló határozat65, a Szomszédsági, 
Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési 
Eszköz tevékenységeit az Euratom-
Szerződés alapján kiegészítő Európai 
Nukleáris Biztonsági Eszköz66, a közös 
kül- és biztonságpolitika és az újonnan 
javasolt, az uniós költségvetésen kívül 
finanszírozott Európai Békekeret67 –
közötti koherencia, következetesség és 
komplementaritás, valamint az egyéb uniós 
szakpolitikák és programok és az uniós 
tagállamok szakpolitikái és programja
közötti szinergiák megteremtése révén kell 
elérni. Ez magában foglalja az adott 
esetben a makroszintű pénzügyi 
támogatással kialakított koherenciát és 
komplementaritást is. Annak érdekében, 
hogy maximalizálni lehessen a kombinált 
beavatkozások egy közös célkitűzés 
elérésével kapcsolatos hatását, e 
rendeletnek lehetővé kell tennie a 
finanszírozás más uniós programokkal való
kombinálását, feltéve, hogy a 
hozzájárulások nem ugyanazokat a 
költségeket fedezik.

_________________ _________________

63 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete az Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz (IPA III) 
létrehozásáról, COM(2018) 465 final

63 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete az Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz (IPA III) 
létrehozásáról, COM(2018) 465 final

64 A Tanács 1257/96/EK rendelete 
(1996. június 20.) a humanitárius 
segítségnyújtásról (HL L 163., 1996.7.2., 
1. o.).

64 A Tanács 1257/96/EK rendelete 
(1996. június 20.) a humanitárius 
segítségnyújtásról (HL L 163., 1996.7.2., 
1. o.).

65 Javaslat – A Tanács határozata az 
Európai Unió és a tengerentúli országok és 
területek közötti, az egyrészről az Európai 
Unió, másrészről Grönland és a Dán 
Királyság közötti kapcsolatokat is magában 
foglaló társulásról (tengerentúli társulási 
határozat), COM(2018) 461 final.

65 Javaslat – A Tanács határozata az 
Európai Unió és a tengerentúli országok és 
területek közötti, az egyrészről az Európai 
Unió, másrészről Grönland és a Dán 
Királyság közötti kapcsolatokat is magában 
foglaló társulásról (tengerentúli társulási 
határozat), COM(2018) 461 final.

66 Javaslat – A Tanács rendelete a 
Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi 
Együttműködési Eszköz tevékenységeit az 
Euratom-Szerződés alapján kiegészítő 
Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz 

66 Javaslat – A Tanács rendelete a 
Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi 
Együttműködési Eszköz tevékenységeit az 
Euratom-Szerződés alapján kiegészítő 
Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz 
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létrehozásáról, COM(2018) 462 final. létrehozásáról, COM(2018) 462 final.

67 Az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjének javaslata a Tanácsnak –
A Tanács határozata az Európai Békekeret 
létrehozásáról, C(2018) 3800 final.

67 Az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjének javaslata a Tanácsnak –
A Tanács határozata az Európai Békekeret 
létrehozásáról, C(2018) 3800 final.

Or. en

Módosítás 490
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
Liucija Andrikienė, Clare Moody

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Ennek a rendeletnek az EU külső 
fellépésének fontos részeként újra meg 
kell erősítenie a nukleáris biztonságot, és 
elő kell segítenie az ENBE-rendeletben 
meghatározott együttműködés 
célkitűzéseit. Ezért ha egy partnerország 
tartósan nem tartja tiszteletben az 
alapvető nukleáris biztonsági előírásokat, 
a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség 
keretében megkötött idevágó nemzetközi 
egyezmények rendelkezéseit, az 
országhatáron átterjedő környezeti 
hatások vizsgálatáról szóló Espooi 
Egyezményt és az Aarhusi Egyezményt, 
valamint azok későbbi módosításait, az 
atomsorompó-szerződést és annak 
kiegészítő jegyzőkönyveit, a stressztesztek 
és az azokhoz kapcsolódó intézkedések 
végrehajtására tett 
kötelezettségvállalásokat, valamint az 
ENBE-rendeletben meghatározott 
együttműködés célkitűzéseit, az érintett 
országnak az e rendelet alapján nyújtott 
támogatást felül lehet vizsgálni, és teljesen 
vagy részben fel lehet függeszteni.

Or. en
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Módosítás 491
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Ennek a rendeletnek az EU külső 
fellépésének fontos részeként újra meg 
kell erősítenie a nukleáris biztonságot, és 
elő kell segítenie az ENBE-rendeletben 
meghatározott együttműködés 
célkitűzéseit. Ezért ha egy partnerország 
tartósan nem tartja tiszteletben az 
alapvető nukleáris biztonsági előírásokat, 
a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség 
keretében megkötött idevágó nemzetközi 
egyezmények rendelkezéseit, az 
országhatáron átterjedő környezeti 
hatások vizsgálatáról szóló Espooi 
Egyezményt és az Aarhusi Egyezményt, 
valamint azok későbbi módosításait, az 
atomsorompó-szerződést és annak 
kiegészítő jegyzőkönyveit, a stressztesztek 
és az azokhoz kapcsolódó intézkedések 
végrehajtására tett 
kötelezettségvállalásokat, valamint az 
ENBE-rendeletben meghatározott 
együttműködés célkitűzéseit, az érintett 
országnak az e rendelet alapján nyújtott 
támogatást felül lehet vizsgálni, és teljesen 
vagy részben fel lehet függeszteni.

Or. en

Módosítás 492
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Az e rendelet által biztosított 
pénzeszközöket a Kreatív Európa program 
nemzetközi dimenziója keretében 
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megvalósuló tevékenységek 
finanszírozására is igénybe kell venni oly 
módon, hogy annak végrehajtása 
összhangban álljon a Kreatív Európa 
programról szóló rendelettel.

Or. en

Módosítás 493
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az e rendelet keretében 
finanszírozott tevékenységek esetében fő 
megközelítésként a földrajzi programokat 
kell alkalmazni annak érdekében, hogy 
maximalizálni lehessen az uniós támogatás 
hatását, és az uniós fellépést közelebb 
lehessen vinni a partnerországokhoz és 
azok lakosságához. Ezt az általános 
megközelítést adott esetben tematikus 
programokkal és gyorsreagálási 
tevékenységekkel kell kiegészíteni.

(23) Az e rendelet keretében 
finanszírozott tevékenységek földrajzi és 
tematikus programokra oszthatók annak 
érdekében, hogy maximalizálni lehessen az 
uniós támogatás hatását, és az uniós 
fellépést közelebb lehessen vinni a 
partnerországokhoz és azok lakosságához, 
és eközben támogassák a tematikus 
prioritásokat, például az emberi jogokat, a 
civil társadalmat és a fenntarthatóságot. A 
földrajzi és tematikus programok szerinti 
célkitűzéseknek következetesnek és 
koherensnek kell lenniük egymással, és 
azokat adott esetben tematikus 
programokkal és gyorsreagálási 
tevékenységekkel kell kiegészíteni.

Or. en

Módosítás 494
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az e rendelet keretében 
finanszírozott tevékenységek esetében fő

(23) Az e rendelet keretében 
finanszírozott tevékenységek esetében 
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megközelítésként a földrajzi programokat 
kell alkalmazni annak érdekében, hogy 
maximalizálni lehessen az uniós 
támogatás hatását, és az uniós fellépést 
közelebb lehessen vinni a 
partnerországokhoz és azok lakosságához. 
Ezt az általános megközelítést adott 
esetben tematikus programokkal és 
gyorsreagálási tevékenységekkel kell 
kiegészíteni.

megközelítésként a földrajzi programokat, 
tematikus programokat és adott esetben 
gyorsreagálási tevékenységeket kell 
alkalmazni. Az összes elemet 
összekapcsoló közös programozásnak 
biztosítania kell a partnerországoknak 
nyújtott uniós támogatás 
komplementaritását, hatékonyságát és 
eredményességét.

Or. en

Módosítás 495
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A konszenzusnak megfelelően az 
Uniónak és tagállamainak a kollektív hatás 
növelése érdekében forrásaik és 
kapacitásaik összevonása révén javítaniuk 
kell a közös programozást. A közös 
programozásnak a partnerországok 
részvételére, valamint felelősség- és 
szerepvállalására kell építenie. Az Uniónak 
és tagállamainak arra kell törekedniük, 
hogy – minden lehetséges esetben – közös 
végrehajtás útján nyújtsanak támogatást a 
partnerországoknak.

(24) A konszenzusnak megfelelően az 
Uniónak és tagállamainak a kollektív hatás 
növelése érdekében forrásaik és 
kapacitásaik összevonása révén javítaniuk 
kell a közös programozást. A közös 
programozásnak a partnerországok 
politikai prioritásaira, részvételére, 
valamint felelősség- és szerepvállalására 
kell építenie. Az Uniónak és tagállamainak 
arra kell törekedniük, hogy – minden 
lehetséges esetben – közös végrehajtás 
útján nyújtsanak támogatást a 
partnerországoknak.

Or. en

Módosítás 496
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(24) A konszenzusnak megfelelően az 
Uniónak és tagállamainak a kollektív hatás 
növelése érdekében forrásaik és 
kapacitásaik összevonása révén javítaniuk 
kell a közös programozást. A közös 
programozásnak a partnerországok 
részvételére, valamint felelősség- és 
szerepvállalására kell építenie. Az Uniónak 
és tagállamainak arra kell törekedniük, 
hogy – minden lehetséges esetben – közös 
végrehajtás útján nyújtsanak támogatást a 
partnerországoknak.

(24) A konszenzusnak megfelelően az 
Uniónak és tagállamainak a kollektív hatás 
növelése érdekében forrásaik és 
kapacitásaik összevonása révén javítaniuk 
kell a közös programozást. A közös 
programozásnak a partnerországok 
részvételére, valamint felelősség- és 
szerepvállalására kell építenie. Az Uniónak 
és tagállamainak arra kell törekedniük, 
hogy – minden lehetséges esetben – közös 
fellépés útján nyújtsanak támogatást a 
partnerországoknak.

Or. en

Módosítás 497
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Míg a demokráciának és az emberi 
jogoknak, többek között a nemek közötti 
egyenlőségnek és a nők társadalmi 
szerepvállalásának mindenütt meg kell 
jelennie e rendelet végrehajtásában, az 
Emberi jogok és demokrácia és a 
Társadalmi szervezetek tematikus 
programok keretében nyújtott uniós 
támogatásnak – globális jellegénél és az 
érintett harmadik országok kormányainak 
és egyéb állami hatóságainak 
hozzájárulásától való cselekvési 
függetlenségénél fogva – egyedi kiegészítő 
és pótlólagos jellegű szereppel kell 
rendelkeznie.

(25) Míg a demokráciának és az emberi 
jogoknak, többek között a nemek közötti 
egyenlőségnek, a nők társadalmi 
szerepvállalásának, a fogyatékossággal élő 
személyek integrációjának és a 
kisebbségek védelmének mindenütt meg 
kell jelennie e rendelet végrehajtásában, az 
Emberi jogok és demokrácia és a 
Társadalmi szervezetek tematikus 
programok keretében nyújtott uniós 
támogatásnak – globális jellegénél és az 
érintett harmadik országok kormányainak 
és egyéb állami hatóságainak 
hozzájárulásától való cselekvési 
függetlenségénél fogva – egyedi kiegészítő 
és pótlólagos jellegű szereppel kell 
rendelkeznie.

Or. fr

Módosítás 498
Marietje Schaake
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Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Míg a demokráciának és az emberi 
jogoknak, többek között a nemek közötti 
egyenlőségnek és a nők társadalmi 
szerepvállalásának mindenütt meg kell 
jelennie e rendelet végrehajtásában, az 
Emberi jogok és demokrácia és a 
Társadalmi szervezetek tematikus 
programok keretében nyújtott uniós 
támogatásnak – globális jellegénél és az 
érintett harmadik országok kormányainak 
és egyéb állami hatóságainak 
hozzájárulásától való cselekvési 
függetlenségénél fogva – egyedi kiegészítő 
és pótlólagos jellegű szereppel kell 
rendelkeznie.

(25) A demokrácia és az emberi jogok, 
többek között a nemek közötti egyenlőség
és a nők társadalmi szerepvállalása, 
valamint a kisebbségek, köztük a LMBTI-
személyek jogai előmozdításának és 
védelmének mindenütt meg kell jelennie e 
rendelet végrehajtásában, mind önmagáért 
való célként, mind pedig az e rendelet 
szerinti összesen programban általánosan 
érvényesített célként.

Or. en

Módosítás 499
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Míg a demokráciának és az emberi 
jogoknak, többek között a nemek közötti 
egyenlőségnek és a nők társadalmi 
szerepvállalásának mindenütt meg kell 
jelennie e rendelet végrehajtásában, az 
Emberi jogok és demokrácia és a 
Társadalmi szervezetek tematikus 
programok keretében nyújtott uniós 
támogatásnak – globális jellegénél és az 
érintett harmadik országok kormányainak 
és egyéb állami hatóságainak 
hozzájárulásától való cselekvési 
függetlenségénél fogva – egyedi kiegészítő 
és pótlólagos jellegű szereppel kell 
rendelkeznie.

(25) Míg a demokráciának és az emberi 
jogoknak, többek között a nemek közötti 
egyenlőségnek, valamint a nők és a lányok
társadalmi szerepvállalásának mindenütt 
meg kell jelennie e rendelet 
végrehajtásában, az Emberi jogok és 
demokrácia és a Társadalmi szervezetek 
tematikus programok keretében nyújtott 
uniós támogatásnak – globális jellegénél és 
az érintett harmadik országok 
kormányainak és egyéb állami 
hatóságainak hozzájárulásától való 
cselekvési függetlenségénél fogva – egyedi 
kiegészítő és pótlólagos jellegű szereppel 
kell rendelkeznie.
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Or. en

Módosítás 500
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Az emberi jogok egyetemessége 
egy olyan finanszírozási módokat lehetővé 
tevő programozási keretet követel meg, 
amelyek alapján az emberijog-védők, 
újságírók, civil társadalmi szereplők és 
szervezetek közvetlenül és a harmadik 
ország kormányaitól, hatóságaitól vagy 
szerveitől függetlenül finanszírozhatók. 
Különös figyelmet kell fordítani a civil 
társadalom szűkülő mozgásterére, azokra 
a helyzetekre, amikor az emberi jogok és 
az alapvető szabadságok vannak 
veszélyben, valamint azokra a csoportokra 
és személyekre, akik nagy nyomás alatt az 
emberi jogok, a demokrácia, a 
jogállamiság, az elszámoltathatóság, az 
egyenlőség a véleménynyilvánítás 
szabadsága és a sajtószabadság 
előmozdítása érdekében dolgoznak.

Or. en

Módosítás 501
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A társadalmi szervezetek 
fogalmának különböző feladatkörökkel és 
megbízatással rendelkező szereplők széles 
körét magába kell foglalnia, és minden 
olyan nem állami, nonprofit szervezetet fel 
kell ölelnie, amelyek pártsemlegesek és 

törölve
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erőszakmentesek, és amelyek keretében az 
emberek közös célok és elképzelések 
megvalósítása érdekében szerveződnek, 
függetlenül attól, hogy ezek politikai, 
kulturális vagy gazdasági jellegűek. 
Tevékenységi körük lehet helyi, nemzeti, 
regionális vagy nemzetközi szintű, és 
városi, vidéki, formális és informális 
szervezetek egyaránt találhatók soraikban.

Or. en

Módosítás 502
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A társadalmi szervezetek 
fogalmának különböző feladatkörökkel és 
megbízatással rendelkező szereplők széles 
körét magába kell foglalnia, és minden 
olyan nem állami, nonprofit szervezetet fel 
kell ölelnie, amelyek pártsemlegesek és 
erőszakmentesek, és amelyek keretében az 
emberek közös célok és elképzelések 
megvalósítása érdekében szerveződnek, 
függetlenül attól, hogy ezek politikai, 
kulturális vagy gazdasági jellegűek. 
Tevékenységi körük lehet helyi, nemzeti, 
regionális vagy nemzetközi szintű, és 
városi, vidéki, formális és informális 
szervezetek egyaránt találhatók soraikban.

(26) A társadalmi szervezetek 
fogalmának különböző feladatkörökkel és 
megbízatással rendelkező szereplők széles 
körét magába kell foglalnia, és minden 
olyan nem állami, nonprofit szervezetet fel 
kell ölelnie, amelyek pártsemlegesek és 
erőszakmentesek, és amelyek keretében az 
emberek közös célok és elképzelések 
megvalósítása érdekében szerveződnek, 
függetlenül attól, hogy ezek politikai, 
kulturális vagy gazdasági jellegűek. 
Tevékenységi körük lehet helyi, nemzeti, 
regionális vagy nemzetközi szintű, és 
városi, vidéki, formális és informális 
szervezetek egyaránt találhatók soraikban. 
A fejlesztéspolitikáról szóló 
konszenzusnak megfelelően e rendelet 
elmélyíti a civil társadalmi szervezetekkel 
kialakított  partnerségeket a fenntartható 
fejlődés támogatása érdekében, megfelelő 
mozgásteret biztosítva és lehetővé téve a 
civil társadalmi szervezetek számára, hogy 
betölthessék többféle szerepüket a 
demokrácia, a jogállamiság, a társadalmi 
igazságosság és az emberi jogok 
előmozdítóiként, a jogosultak 
védelmezőiként, az éghajlatvédelem és a 
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környezetvédelem előmozdítóiként, a 
hatóságok tevékenységét figyelemmel 
kísérő és elszámoltató független 
érdekképviseleti szereplőként, valamint 
jogérvényesítő és változásokat megvalósító 
szereplőként, többek között a fejlesztési 
nevelésen és tájékoztatáson keresztül. E 
rendelet előmozdítja a civil társadalmi 
mozgásteret, és növeli a civil társadalmi 
szervezetek kapacitásépítéséhez nyújtott 
támogatást, hogy azok erőteljesebben 
hallathassák hangjukat a fejlesztési 
folyamatban, és hogy hozzájáruljon a 
fenntartható fejlesztési célok eléréséhez. 
Ez a rendelet lehetőséget ad a nagyon 
kicsi civil társadalmi szervezetek számára 
is, hogy gyorsan és nem bürokratikus 
úton kis összegű támogatásokhoz 
jussanak, különösen az instabil 
helyzetekben, valamint válságok és 
közösségek közötti feszültségek esetén.

Or. en

Módosítás 503
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A társadalmi szervezetek 
fogalmának különböző feladatkörökkel és 
megbízatással rendelkező szereplők széles 
körét magába kell foglalnia, és minden 
olyan nem állami, nonprofit szervezetet fel 
kell ölelnie, amelyek pártsemlegesek és 
erőszakmentesek, és amelyek keretében az 
emberek közös célok és elképzelések 
megvalósítása érdekében szerveződnek, 
függetlenül attól, hogy ezek politikai, 
kulturális vagy gazdasági jellegűek. 
Tevékenységi körük lehet helyi, nemzeti, 
regionális vagy nemzetközi szintű, és 
városi, vidéki, formális és informális 
szervezetek egyaránt találhatók soraikban.

(26) A társadalmi szervezetek 
fogalmának különböző feladatkörökkel és 
megbízatással rendelkező szereplők széles 
körét magába kell foglalnia, és minden 
olyan nem állami, nonprofit szervezetet fel 
kell ölelnie, amelyek pártsemlegesek és 
erőszakmentesek, és amelyek keretében az 
emberek közös célok és elképzelések 
megvalósítása érdekében szerveződnek, 
függetlenül attól, hogy ezek politikai, 
kulturális vagy gazdasági jellegűek. 
Tevékenységi körük lehet helyi, nemzeti, 
regionális vagy nemzetközi szintű, és 
városi, vidéki, formális és informális 
szervezetek egyaránt találhatók soraikban. 
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A fejlesztéspolitikáról szóló 
konszenzusnak megfelelően e rendeletnek 
el kell mélyítenie a civil társadalmi 
szervezetekkel kialakított  partnerségeket 
a fenntartható fejlődés támogatása 
érdekében, megfelelő mozgásteret 
biztosítva és lehetővé téve a civil 
társadalmi szervezetek számára, hogy 
betölthessék többféle szerepüket a 
demokrácia, a jogállamiság, a társadalmi 
igazságosság és az emberi jogok 
előmozdítóiként, a jogosultak 
védelmezőiként, a hatóságok 
tevékenységét figyelemmel kísérő és 
elszámoltató független érdekképviseleti 
szereplőként, valamint jogérvényesítő és 
változásokat megvalósító szereplőként, 
többek között a fejlesztési nevelésen és 
tájékoztatáson keresztül. E rendeletnek 
elő kell mozdítania a civil társadalmi 
mozgásteret, és növelnie kell a társadalmi 
szervezetek kapacitásépítéséhez nyújtott 
támogatást, hogy azok erőteljesebben 
hallathassák hangjukat a fejlesztési 
folyamatban, és hogy segítse a politikai, 
társadalmi és gazdasági előrehaladást.

Or. en

Módosítás 504
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A társadalmi szervezetek 
fogalmának különböző feladatkörökkel és 
megbízatással rendelkező szereplők széles 
körét magába kell foglalnia, és minden 
olyan nem állami, nonprofit szervezetet fel 
kell ölelnie, amelyek pártsemlegesek és 
erőszakmentesek, és amelyek keretében az 
emberek közös célok és elképzelések 
megvalósítása érdekében szerveződnek, 
függetlenül attól, hogy ezek politikai, 

(26) A társadalmi szervezetek 
fogalmának különböző feladatkörökkel és 
megbízatással rendelkező szereplők széles 
körét magába kell foglalnia, és minden 
olyan nem állami, nonprofit szervezetet fel 
kell ölelnie, amelyek pártsemlegesek és 
erőszakmentesek, és amelyek keretében az 
emberek közös célok és elképzelések 
megvalósítása érdekében szerveződnek, 
függetlenül attól, hogy ezek politikai, 
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kulturális vagy gazdasági jellegűek. 
Tevékenységi körük lehet helyi, nemzeti, 
regionális vagy nemzetközi szintű, és 
városi, vidéki, formális és informális 
szervezetek egyaránt találhatók soraikban.

kulturális vagy gazdasági jellegűek. 
Tevékenységi körük lehet helyi, nemzeti, 
regionális vagy nemzetközi szintű, és 
városi, vidéki, formális és informális 
szervezetek egyaránt találhatók soraikban.
Biztosítani kell, hogy a partnerként 
működő civil társadalmi szervezetek 
kifogástalanok legyenek a 
feddhetetlenségük és az emberi jogok 
iránti elkötelezettségük szempontjából.

Or. fr

Módosítás 505
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A társadalmi szervezetek 
fogalmának különböző feladatkörökkel és 
megbízatással rendelkező szereplők széles 
körét magába kell foglalnia, és minden 
olyan nem állami, nonprofit szervezetet fel 
kell ölelnie, amelyek pártsemlegesek és 
erőszakmentesek, és amelyek keretében az 
emberek közös célok és elképzelések
megvalósítása érdekében szerveződnek, 
függetlenül attól, hogy ezek politikai, 
kulturális vagy gazdasági jellegűek. 
Tevékenységi körük lehet helyi, nemzeti, 
regionális vagy nemzetközi szintű, és 
városi, vidéki, formális és informális 
szervezetek egyaránt találhatók soraikban.

(26) A társadalmi szervezetek 
fogalmának különböző feladatkörökkel és 
megbízatással rendelkező szereplők széles 
körét magába kell foglalnia, és minden 
olyan nem állami, nonprofit szervezetet fel 
kell ölelnie, amelyek pártsemlegesek és 
erőszakmentesek, és amelyek keretében az 
emberek közös célok és elképzelések 
megvalósítása érdekében szerveződnek, 
függetlenül attól, hogy ezek politikai, 
kulturális, környezeti vagy gazdasági 
jellegűek. Tevékenységi körük lehet helyi, 
nemzeti, regionális vagy nemzetközi 
szintű, és városi, vidéki, formális és 
informális szervezetek egyaránt találhatók 
soraikban.

Or. en

Módosítás 506
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Patrizia Toia, Cécile 
Kashetu Kyenge, Elly Schlein
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Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) Az Uniónak és tagállamainak elő 
kell segíteniük a civil társadalmi 
szervezetek és a helyi hatóságok 
részvételét az ENSZ Fenntartható 
Fejlődési Céljainak megvalósításában, 
beleértve a demokrácia, a jogállamiság, az 
alapvető szabadságjogok az emberi jogok, 
az éghajlatvédelmi fellépés és a 
környezetvédelem, a társadalmi 
igazságosság valamint az alapvető 
szociális szolgáltatások nyújtóit a 
leginkább rászoruló lakosság számára. 
Fel kell ismerniük a civil társadalmi 
szervezetek és a helyi hatóságok sokrétű 
szerepét, ez utóbbiakat a fejlesztés területi 
megközelítésének előmozdítóiként, 
beleértve a decentralizációs folyamatokat, 
a részvételt, a felügyeletet és az 
elszámoltathatóságot. Az Uniónak és 
tagállamainak támogatniuk kell a civil 
társadalmi teret, és fokozniuk kell a civil 
társadalmi szervezetek és a helyi 
hatóságok kapacitásépítésének 
támogatását annak érdekében, hogy 
felerősítsék hangjukat a fenntartható 
fejlődés folyamatában, és előmozdítsák a 
politikai, társadalmi és gazdasági 
párbeszédet, többek között a civil 
társadalmi programokon keresztül.

Or. en

Módosítás 507
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) Az Európai Unió – a Tanács 2017. 
június 19-i, „A demokrácia és a 
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fenntartható fejlődés gyökerei: Európa 
együttműködése a civil társadalommal a 
külkapcsolatokban” című 
következtetéseivel összhangban –
támogatja a társadalmi szervezeteket és 
azok nagyobb mértékű stratégiai 
részvételét valamennyi külső eszközben és 
programban, ideértve a földrajzi 
programokat és az e rendeletben foglalt 
gyorsreagálási tevékenységeket is.

Or. it

Indokolás

A társadalmi szervezeteknek nagyobb mértékben kell részt venniük az Unió külső 
tevékenységeiben, és ebből kifolyólag az e rendelet által kitűzött célok elérésében.

Módosítás 508
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) Az Unió elismeri a helyi hatóságok 
által a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 
fenntartható fejlesztési menetrend 
végrehajtásában betöltött szerepet, és 
fokozza a helyi hatóságok 
kapacitásépítésére nyújtott támogatását.

Or. en

Módosítás 509
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
26 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26b) A Tanács 2008. december 8-án 
jóváhagyta a nőkről, a békéről és a 
biztonságról szóló 1325 (2000) és 1820 
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(2008) ENSZ BT-határozatnak az EU 
általi végrehajtására vonatkozó átfogó 
megközelítést, elismerve a béke, a 
biztonság, a fejlesztés és a nemek közötti 
egyenlőség között fennálló szoros 
kapcsolatokat. Az Unió következetesen 
szorgalmazta az ENSZ Biztonsági 
Tanácsának a vonatkozó határozataiban 
megállapított, a nőkkel, a békével és a 
biztonsággal kapcsolatos menetrend teljes 
körű végrehajtását, hangsúlyozva, hogy 
fel kell lépni a nőkkel szemben fegyveres 
konfliktusok során alkalmazott erőszak 
ellen, és fokozni kell a nők részvételét a 
békeépítésben.

Or. en

Módosítás 510
Judith Sargentini, Michel Reimon
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
26 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26c) A globális stratégia az Unió külső 
fellépésének kulcsfontosságú 
politikájaként azonosította a 
béketeremtést, a konfliktusmegelőzést és a 
stabilitást. Figyelembe véve a növekvő 
instabilitást és konfliktusokat az Unió 
szomszédságában és azon túl, e politikák 
tekintetében a 2014–2020-as pénzügyi 
tervhez képest meg kell kétszerezni a 
megfelelő forrásokat. Ugyanilyen fontos, 
hogy megőrizzék és bővítsék az idevágó 
uniós szakpolitikák alkalmazási körét. Ez 
hajtja végre a megfelelő uniós 
stratégiákat, például  a külső konfliktusok 
és válságok uniós integrált megközelítését, 
az erőszakos konfliktusok megelőzésére 
irányuló programot, az EU közvetítési és 
párbeszédkapacitások erősítésének 
koncepcióját, a biztonsági ágazat 
reformjának támogatására szolgáló uniós 
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szintű stratégiai keretet, a tűzfegyverek, 
valamint a kézi- és könnyűfegyverek 
(SALW) és ezek lőszereinek tiltott 
felhasználása elleni uniós stratégiát, 
valamint a lefegyverzés, leszerelés és 
reintegráció (DDR) támogatására szolgáló 
uniós koncepciót.

Or. en

Módosítás 511
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(28) Figyelemmel az éghajlatváltozás 
okozta problémáknak, valamint a 
környezetvédelemnek és a természeti 
veszteségek elleni küzdelemnek a Párizsi 
Megállapodás, a biológiai sokféleségről 
szóló egyezmény és az ENSZ fenntartható 
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 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 50%-a
éghajlat-politikai és környezetvédelmi
célkitűzésekre irányuljon, és olyan 
tevékenységeket támogasson, amelyek 
egyértelmű és azonosítható járulékos 
előnyökkel járnak a különböző 
ágazatokban. A vonatkozó tevékenységek 
e rendelet végrehajtása során kerülnek 
beazonosításra, és a rendeletből tett 
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általános hozzájárulásnak részét kell 
képeznie a vonatkozó értékeléseknek és 
felülvizsgálati eljárásoknak. Általános 
elvként minden uniós tevékenységnek és 
kiadásnak összhangban kell lennie a 
Párizsi Megállapodás célkitűzéseivel, és 
nem járulhat hozzá a 
környezetkárosodáshoz. Különös 
hangsúlyt kell helyezni az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 
támogatására a szegény, rendkívül 
sérülékeny országokban. Az 
éghajlatvédelmi fellépés e rendelet 
keretében történő finanszírozása 
hozzájárul a fejlett országok azon 
kötelezettségvállalásának betartásához, 
hogy 2020-tól kezdve évente 
100 milliárd USD-t mobilizálnak a fejlődő 
országok szükségleteinek kezelésére.

Or. en

Módosítás 512
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(28) Figyelemmel az éghajlatváltozás 
okozta problémáknak, valamint a 
környezetvédelemnek és a biológiai 
sokféleség csökkenése elleni küzdelemnek
a Párizsi Megállapodás, a biológiai 
sokféleségről szóló egyezmény és az ENSZ 
fenntartható 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 50%-át
éghajlat-politikai és környezetvédelmi 
célkitűzések támogatására fordítsák. Az e 
rendelet keretében megvalósuló 
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A vonatkozó tevékenységek e rendelet 
végrehajtása során kerülnek 
beazonosításra, és a rendeletből tett 
általános hozzájárulásnak részét kell 
képeznie a vonatkozó értékeléseknek és 
felülvizsgálati eljárásoknak.

tevékenységeknek a várakozások szerint 
hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a rendelet 
átfogó pénzügyi keretösszegének 50 %-a
éghajlat-politikai és környezetvédelmi
célkitűzésekre irányuljon. Ez magában 
foglalja azt a célt is, hogy 10%-os 
részarányt képviseljenek a kifejezetten a 
biológiai sokféleség területére irányuló 
összegek. A vonatkozó tevékenységek e 
rendelet végrehajtása során kerülnek 
beazonosításra. 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. Az 
éghajlati és környezeti célok teljesítéséhez 
hozzájáruló tevékenységeknek és 
intézkedéseknek figyelembe kell venniük 
az éghajlat, a béke és biztonság, a nők 
emancipációja és a szegénység elleni 
küzdelem közötti kapcsolatot.

Or. en

Módosítás 513
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(28) Figyelemmel az éghajlatváltozás 
okozta problémáknak, valamint a biológiai 
sokféleség csökkenése elleni küzdelemnek 
és a környezetvédelemnek a Párizsi 
Megállapodás és az ENSZ fenntartható 
fejlesztési céljai, valamint a biológiai 
sokféleségről szóló egyezmény kapcsán tett 
uniós kötelezettségvállalások szerinti 
kezelésének fontosságára, e rendeletnek 
hozzá kell járulnia az éghajlati szempontok 
uniós szakpolitikákban történő 
érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 
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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.

célkitűzésnek a teljesítéséhez, hogy az 
uniós költségvetés kiadásainak 45%-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 50%-a
éghajlat-politikai és környezetvédelmi
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. Általános elvként minden 
uniós tevékenységnek és kiadásnak 
összhangban kell lennie a Párizsi 
Megállapodás célkitűzéseivel és a 
fenntartható fejlesztési célokkal, és nem 
járulhat hozzá a környezetkárosodáshoz.

Or. en

Módosítás 514
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(28) Figyelemmel az éghajlatváltozás 
okozta problémáknak, valamint a 
környezetvédelemnek és a természeti 
veszteségek elleni küzdelemnek a Párizsi 
Megállapodás, a biológiai sokféleségről 
szóló egyezmény és az ENSZ fenntartható 
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 50%-át
éghajlat-politikai és környezetvédelmi 
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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.

célkitűzések támogatására fordítsák. Az e 
rendelet keretében megvalósuló 
tevékenységeknek hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy a rendelet átfogó pénzügyi 
keretösszegének 35%-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.

Or. en

Módosítás 515
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(28) Figyelemmel az éghajlatváltozás 
okozta problémáknak a Párizsi 
Megállapodás és az ENSZ fenntartható 
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 40 %-át 
éghajlat-politikai célkitűzések 
támogatására fordítsák. Az e rendelet 
keretében megvalósuló tevékenységeknek 
hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a rendelet 
átfogó pénzügyi keretösszegének 40 %-a 
éghajlat-politikai célkitűzésekre irányuljon. 
A vonatkozó tevékenységek e rendelet 
alkalmazása során kerülnek 
beazonosításra, és a rendeletből tett 
általános hozzájárulásnak részét kell 
képeznie a vonatkozó értékeléseknek és 
felülvizsgálati eljárásoknak. Az Unió ezen 
a területen végzett fellépésének 
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támogatnia kell a Párizsi Megállapodás 
betartását.

Or. fr

Módosítás 516
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(28) Figyelemmel az éghajlatváltozás 
okozta problémáknak a Párizsi 
Megállapodás és az ENSZ fenntartható 
fejlesztési céljai kapcsán tett uniós 
kötelezettségvállalások szerinti 
kezelésének fontosságára, amely valódi 
globális vészhelyzetté vált, 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.

Or. fr

Módosítás 517
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(28) Figyelemmel az éghajlatváltozás 
okozta problémáknak a Párizsi 
Megállapodás és az ENSZ fenntartható 
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 50 %-át 
éghajlat-politikai és környezetvédelmi
célkitűzések támogatására fordítsák. Az e 
rendelet keretében megvalósuló 
tevékenységeknek hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy a rendelet átfogó pénzügyi 
keretösszegének 50 %-a éghajlat-politikai 
és környezetvédelmi 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.

Or. fr

Módosítás 518
Thierry Cornillet

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

célkitűzésnek a teljesítéséhez, hogy az 
uniós költségvetés kiadásainak 50 %-át
éghajlat-politikai célkitűzések 
támogatására fordítsák. Az e rendelet 
keretében megvalósuló tevékenységeknek 
hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a rendelet 
átfogó pénzügyi keretösszegének 50 %-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.

Or. en

Módosítás 519
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(28) Figyelemmel az éghajlatváltozás 
okozta problémáknak a Párizsi 
Megállapodás és az ENSZ fenntartható 
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 30 %-át
éghajlat-politikai célkitűzések 
támogatására fordítsák. Az e rendelet 
keretében megvalósuló tevékenységeknek 
hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a rendelet 
átfogó pénzügyi keretösszegének 30%-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 
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felülvizsgálati eljárásoknak. felülvizsgálati eljárásoknak.

Or. en

Módosítás 520
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Rendeletre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) Az információs és kommunikációs 
technológiák (ikt) és szolgáltatások 
bizonyítottan előmozdítják a fenntartható 
fejlődést és az inkluzív növekedést. 
Kulcsszerepet játszhatnak a polgárok 
életének javításában még a legszegényebb 
országokban is, különösen a nők és 
lányok emancipációján, a demokratikus 
kormányzás és az átláthatóság javításán, 
valamint a termelékenység és a 
munkahelyteremtés fellendítésén 
keresztül. Mindazonáltal az 
összekapcsoltság és a megfizethetőség 
továbbra is problémát jelent mind a régiók 
között, mind pedig a régiókon belül, mivel 
nagy eltérések vannak a magas és 
alacsonyabb jövedelmű országok, 
valamint a városok és a vidéki térségek 
között. Ennek a rendeletnek segítenie kell 
az EU-t abban, hogy folytassa a 
digitalizáció általános érvényesítését az 
Unió fejlesztési politikáiban, amit már a 
„Digital4Development” elnevezésű 
stratégiájában előirányzott, amelyet a 
2020 utáni időszak tekintetében 
aktualizálni kell.

Or. en

Módosítás 521
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
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28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) A világ növekvő népességének 
élelmiszer- és élelmezésbiztonsági 
szükségleteit fenntartható mezőgazdasági 
és élelmiszerrendszerek – köztük a 
fenntartható halászat – segítségével kell 
kielégíteni, a környezet védelmét is 
biztosítva. E rendeletnek elő kell 
mozdítania a fenntartható 
mezőgazdaságot és a természeti 
erőforrásokkal – pl. a víz, a talaj és az 
erdők – való fenntartható gazdálkodást. 
Az e keretösszegből támogatott 
tevékenységeknek a várakozások szerint 
hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy az átfogó 
pénzügyi keretösszeg 10%-a – a 
mezőgazdasági kistermelőknek és az 
agroökológiai gyakorlatoknak nyújtott 
támogatás növelésével – az élelmiszer- és 
élelmezésbiztonságra irányuljon.

Or. en

Módosítás 522
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Rendeletre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) Figyelembe véve annak a 
jelentőségét, hogy az oktatást és a kultúrát 
az 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 
fenntartható fejlesztési menetrenddel és a 
nemzetközi kulturális kapcsolatokra 
vonatkozó uniós stratégiával összhangban 
kezeljék, e rendeletnek hozzá kell járulnia 
az inkluzív és méltányos, minőségi oktatás 
biztosításához, elő kell mozdítania az 
egész életen át tartó tanulás lehetőségeit 
mindenki számára, és ösztönöznie kell a 
nemzetközi kulturális kapcsolatokat, 
tekintettel az EU mint globális szereplő 
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szerepére.

Or. en

Módosítás 523
Elly Schlein, Norbert Neuser

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 
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.

(29) Alapvető fontosságú a 
partnerországokkal a migrációval 
kapcsolatosan folytatott együttműködés 
megerősítése, a 2030-ig tartó időszakra 
szóló menetrenddel összhangban 
kihasználva a szabályozott, biztonságos és 
felelős migráció előnyeit, illetve 
eredményesen kezelve az irreguláris 
migrációt, különösen a biztonságos és 
legális útvonalak létrehozásán keresztül. 
Az ilyen jellegű együttműködés hozzájárul 
a nemzetközi védelemhez való jog 
biztosításához, a kényszerű 
lakóhelyelhagyás okainak kezeléséhez, az 
emberkereskedelem és a 
migránscsempészés elleni küzdelem terén 
tett erőfeszítésekhez, továbbá a 
biztonságos, méltóságteljes és 
fenntartható visszaküldéssel, 
visszafogadással vagy reintegrációval 
kapcsolatos munkához, mindezt kölcsönös 
elszámoltathatóság alapján, a humanitárius 
és emberi jogi kötelezettségek teljes körű 
tiszteletben tartása mellett. E rendeletnek 
hozzá kell járulnia a migrációval 
kapcsolatos koordinált, holisztikus és 
strukturált megközelítéshez, amely 
maximalizálja a szinergiákat és a migráció 
és a mobilitás által a fejlődésre gyakorolt 
pozitív hatást.
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Or. en

Módosítás 524
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 
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.

(29) A partnerországokkal a migrációval 
kapcsolatosan folytatott együttműködésnek 
a biztonságos, rendezett és szabályos 
migrációra vonatkozó globális 
megállapodáson és a menekültekről szóló 
globális megállapodáson kell alapulnia, és 
lehetővé kell tennie a fejlődő országok 
számára, hogy kihasználják a jól kezelt és 
reguláris migráció előnyeit, eredményesen 
kezeljék a kényszerű migráció és 
lakóhelyelhagyás kiváltó okait, és 
mérsékeljék az azokra a fejlődő 
országokra háruló terhet, amelyek 
világszerte a legtöbb menekültet fogadják 
be. Az együttműködésnek hozzá kell 
járulnia a nemzetközi védelemhez való jog 
biztosításához, továbbá a visszaküldést 
követően adott esetben konfliktusérzékeny 
módon kell dolgoznia a reintegráció 
érdekében, hogy elkerüljék a konfliktusok 
dinamikájára gyakorolt negatív hatásokat. 
Az együttműködésnek hozzá kell járulnia 
a biztonságos és szabályos migráció 
elősegítéséhez, a diaszpórával, a pénzügyi 
közvetítőkkel és a programokkal folytatott 
együttműködéshez, javítva a kivándorlók 
átutalásainak fejlesztési hatását. Ennek az 
együttműködésnek a kölcsönös 
elszámoltathatóságon kell alapulnia, a 
humanitárius és emberi jogi 
kötelezettségek teljes körű tiszteletben 
tartása mellett.

Or. en
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Módosítás 525
Marietje Schaake

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
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.

(29) A partnerországokkal a migrációval 
kapcsolatosan folytatott együttműködés 
kölcsönösen előnyös reguláris migrációs 
áramlásokhoz vezethet az irreguláris 
migráció kezelése mellett. Az ilyen jellegű 
együttműködés hozzájárul a nemzetközi 
védelemhez való jog biztosításához, a 
kényszerű lakóhelyelhagyás 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 az 
uniós jogok és értékek és a nemzetközi és 
európai humanitárius és emberi jogi 
normák kötelezettségek teljes körű 
tiszteletben tartása mellett. Az irreguláris 
migráció kiváltó okai nagy mértékben 
megfelelnek a fejlesztési együttműködés 
meglévő célkitűzéseinek, például a 
szegénység és az egyenlőtlenség elleni 
küzdelemnek, valamint a jogok és 
szabadságok előmozdításának. Ezért a 
migrációs és a fejlesztési együttműködési 
szakpolitikák közötti koherencia 
hozzájárulhat a partnerországokkal a 
migrációval kapcsolatban folytatott 
együttműködéshez.

Or. en
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Módosítás 526
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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 
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.

(29) Alapvető fontosságú a 
partnerországokkal a migrációval 
kapcsolatosan folytatott együttműködés 
megerősítése, kihasználva a jól kezelt és 
reguláris migráció előnyeit, eredményesen 
kezelve az irreguláris migrációt, valamint 
a lehető legrövidebb időn belül 
megszüntetve az Európai Unió országaiba 
irányuló legális vagy illegális 
bevándorlási áramlatokat. 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.

Or. fr



AM\1172161HU.docx 109/178 PE632.090v01-00

HU

Módosítás 527
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Patrizia Toia, Cécile 
Kashetu Kyenge

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 
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.

(29) Alapvető fontosságú a 
partnerországokkal a migrációval 
kapcsolatosan folytatott együttműködés 
megerősítése, kihasználva a jól kezelt és 
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 visszaküldött migránsok 
reintegrációjával 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
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Módosítás 528
Louis Michel

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, 
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.

(30) E rendeletnek lehetővé kell tennie 
az Unió számára, hogy az uniós migrációs 
politikát kiegészítve reagáljon a 
migrációhoz kapcsolódó kihívásokra, 
szükségletekre és lehetőségekre. E célból –
és az újonnan felmerülő kihívások, az új 
szükségletek vagy más területeken a 
hivatalos fejlesztési támogatás jelentős 
növelésének sérelme nélkül – pénzügyi 
keretösszegének 10 %-át az irreguláris 
migráció és a kényszerű lakóhelyelhagyás 
okainak kezelésére kell fordítani a 
biztonságos, rendezett és reguláris 
migráció, valamint egy felelős és jól kezelt 
migrációs politika végrehajtásának 
elősegítése érdekében, figyelembe véve
többek között a menekültek és migránsok 
jogainak védelmét e rendelet célkitűzésein 
belül és az agyelszívást. E rendeletnek 
továbbá hozzá kell járulnia ahhoz, hogy 
segítse a fogadó közösségeket abban, hogy 
konkrét támogatást nyújtsanak a 
lakóhelyüket elhagyni kényszerült 
személyek számára, különösen az alapvető 
szolgáltatásokhoz és a megélhetési 
lehetőségekhez való hozzáférést tekintve.

Or. fr

Módosítás 529
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(30) E rendeletnek lehetővé kell tennie 
az Unió számára, hogy az uniós migrációs 
politikát kiegészítve reagáljon a 
migrációhoz kapcsolódó kihívásokra, 
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.

(30) E rendeletnek lehetővé kell tennie 
az Unió számára, hogy az uniós migrációs 
politikát kiegészítve reagáljon a 
migrációhoz kapcsolódó kihívásokra, 
szükségletekre és lehetőségekre. E célból –
és az új szükségleteket vagy újonnan 
felmerülő kihívásokat érintő 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. E 
rendeletnek továbbá hozzá kell járulnia 
ahhoz, hogy a befogadó közösségek 
alapvető szolgáltatásokat nyújthassanak a 
menekülteknek és a lakóhelyüket elhagyni 
kényszerült személyeknek. E támogatást a 
köz- és magánszféra közötti partnerségek 
kialakításának és a legmegfelelőbb 
partnerek (ideértve a társadalmi 
szervezeteket is) azonosításának 
megkönnyítésén keresztül kell biztosítani. 
Különös figyelmet kell fordítani a 
menekült gyermekek oktatáshoz való 
hozzáférésének kérdésére.

Or. it

Indokolás

A köz- és magánszféra között kialakított partnerségek az alapvető szolgáltatások 
biztosításának egy hatékony módja. E szolgáltatások közül kiemelkedően fontos a menekült 
gyermekek oktatáshoz való hozzáférése.

Módosítás 530
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

az Unió számára, hogy az uniós migrációs 
politikát kiegészítve reagáljon a 
migrációhoz kapcsolódó kihívásokra, 
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, a lakóhelyét elhagyni 
kényszerülő személyeknek konkrét 
támogatást nyújtó, nevezetesen az 
alapvető szolgáltatásokhoz és a 
megélhetési lehetőségekhez hozzáférést 
biztosító befogadó közösségek 
megsegítésére és azon megerősített 
elkötelezettség támogatására kell 
fordítani, hogy a migrációt biztonságos, 
rendezett, rendszeres és felelős módon 
elősegítsék, valamint arra, hogy 
megvalósítsák a tervezett és jól irányított 
migrációs politikákat, beleértve a 
menekültek és migránsok jogainak 
védelmét a rendelet célkitűzésein belül.

Or. en

Módosítás 531
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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, 
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.

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



AM\1172161HU.docx 113/178 PE632.090v01-00

HU

lakóhelyüket elsősorban gazdasági 
okokból elhagyni kényszerült helyi 
lakosok hazájukban tartásának egyik 
leghatékonyabb módját egy olyan 
fejlesztési támogatás jelenti, amely az 
ilyen migráció alapvető, elsősorban 
gazdasági és társadalmi okaira 
összpontosít.

Or. fr

Módosítás 532
Elly Schlein

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, 
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.

(30) E rendeletnek lehetővé kell tennie 
az Unió számára, hogy az uniós migrációs 
politikát kiegészítve reagáljon a 
migrációhoz kapcsolódó kihívásokra, 
szükségletekre és lehetőségekre. E célból –
és az újonnan felmerülő kihívások vagy új 
szükségletek sérelme nélkül – pénzügyi 
keretösszegének 10%-át a biztonságos, 
rendezett, rendszeres és felelős migráció 
elősegítésére, a kényszerű 
lakóhelyelhagyás okainak kezelésére, a 
tervezett és jól irányított migrációs politika 
megvalósítására, többek között e rendelet 
célkitűzésein belül a menekültek és 
migránsok jogainak védelmére, valamint a 
migráció legális és biztonságos 
útvonalainak kialakítására kell fordítani. 
E rendeletnek hozzá kell járulnia ahhoz, 
hogy segítse a fogadó közösségeket abban, 
hogy konkrét támogatást nyújtsanak a 
lakóhelyüket elhagyni kényszerült 
személyek számára.

Or. en

Módosítás 533
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Judith Sargentini, Michel Reimon

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, 
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.

(30) E rendeletnek lehetővé kell tennie 
az Unió számára, hogy az uniós migrációs 
és fejlesztési politikát kiegészítve reagáljon 
a migrációhoz kapcsolódó kihívásokra, 
szükségletekre és lehetőségekre. E célból, 
valamint a migráció fejlődéshez való 
hozzájárulásának maximalizálása 
érdekében pénzügyi keretösszegének 
legfeljebb 5%-át a kényszerű migráció és 
lakóhelyelhagyás okainak kezelésére, 
valamint a migráció biztonságos és 
szabályos útvonalainak kialakítására és a 
migráció irányításának támogatására, 
többek között a menekültek és migránsok 
jogainak védelmére kell fordítani a rendelet 
célkitűzésein belül.

Or. en

Módosítás 534
Marietje Schaake

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, 
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 

(30) E rendeletnek ki kell egészítenie az 
uniós migrációs politikát, mivel 
célkitűzései közé tartozik a szegénység 
felszámolása és a fenntartható gazdasági, 
társadalmi és környezeti fejlődés. E 
rendelet pénzügyi keretösszegének 
legfeljebb 10 %-át a migrációkezelés és -
irányítás támogatására, különösen a 
menekültek és migránsok jogainak 
védelmére lehet felhasználni a nemzetközi 
és európai normák és kötelezettségek 
alapján.
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célkitűzésein belül.

Or. en

Módosítás 535
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Cécile 
Kashetu Kyenge

Rendeletre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) A fejlesztés és a fejlesztés 
biztonságának támogatására irányuló 
kapacitásfejlesztés csak kivételes 
esetekben használható fel, amennyiben a 
rendelet célkitűzéseit más fejlesztési 
együttműködési tevékenységek nem tudják 
megvalósítani. A konfliktusmegelőzés, a 
válságkezelés vagy a stabilizáció terén a 
harmadik országok biztonsági 
szereplőinek – a katonaság kivételével –
nyújtott támogatás alapvető fontosságú a 
szegénység felszámolása és a fejlesztés 
megfelelő feltételeinek biztosítása 
érdekében. A felelősségteljes kormányzás, 
a tényleges demokratikus ellenőrzés és a 
biztonsági rendszer polgári felügyelete, 
valamint az emberi jogok és a 
jogállamiság elveinek tiszteletben tartása 
bármilyen összefüggésben alapvető 
jellemzői a jól működő államnak, és 
ezeket a harmadik országok biztonsági 
ágazatának reformjához nyújtott szélesebb 
körű támogatás révén elő kell mozdítani.

Or. en

Módosítás 536
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) E rendeletre alkalmazandók az 
Európai Parlament és a Tanács által az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
322. cikke alapján elfogadott horizontális 
pénzügyi szabályok. E szabályokat a 
költségvetési rendelet rögzíti, és azok 
meghatározzák különösen a költségvetés 
elkészítésére és annak vissza nem térítendő 
támogatások, közbeszerzés, pénzdíjak, 
közvetett végrehajtás, pénzügyi támogatás, 
költségvetés-támogatás, vagyonkezelői 
alapok, finanszírozási eszközök és 
költségvetési garancia révén történő 
végrehajtására vonatkozó eljárást, valamint 
rendelkeznek a pénzügyi szereplők 
felelősségére vonatkozó ellenőrzésekről. 
Az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott 
szabályok érintik emellett az uniós 
költségvetésnek a tagállamokban és 
harmadik országokban a jogállamiság 
tekintetében fennálló, általánossá vált 
hiányosságok esetén történő védelmét, 
mivel a jogállamiság tiszteletben tartása 
elengedhetetlen a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás, valamint a hatékony 
uniós finanszírozás szempontjából.

(31) E rendeletre alkalmazandók az 
Európai Parlament és a Tanács által az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
322. cikke alapján elfogadott horizontális 
pénzügyi szabályok. E szabályokat a 
költségvetési rendelet rögzíti, és azok 
meghatározzák különösen a költségvetés 
elkészítésére és annak vissza nem térítendő 
támogatások, közbeszerzés, pénzdíjak, 
közvetett végrehajtás, pénzügyi támogatás, 
költségvetés-támogatás és költségvetési 
garancia révén történő végrehajtására 
vonatkozó eljárást, valamint rendelkeznek 
a pénzügyi szereplők felelősségére 
vonatkozó ellenőrzésekről. Az EUMSZ 
322. cikke alapján elfogadott szabályok 
érintik emellett az uniós költségvetésnek a 
tagállamokban és harmadik országokban a 
jogállamiság tekintetében fennálló, 
általánossá vált hiányosságok esetén 
történő védelmét, mivel a jogállamiság 
tiszteletben tartása elengedhetetlen a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, 
valamint a hatékony uniós finanszírozás 
szempontjából.

Or. en

Indokolás

A vagyonkezelői alapok parlamenti ellenőrzésének és felügyeletének hiányával kapcsolatos 
problémával korábban nem foglalkoztak. A vagyonkezelői alapok mint finanszírozási eszközök 
nem teljesítik az átláthatóság és a parlamenti ellenőrzés/felügyelet kritériumait.

Módosítás 537
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) E rendeletre alkalmazandók az 
Európai Parlament és a Tanács által az 

(31) E rendeletre alkalmazandók az 
Európai Parlament és a Tanács által az 
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Európai Unió működéséről szóló szerződés 
322. cikke alapján elfogadott horizontális 
pénzügyi szabályok. E szabályokat a 
költségvetési rendelet rögzíti, és azok 
meghatározzák különösen a költségvetés 
elkészítésére és annak vissza nem térítendő 
támogatások, közbeszerzés, pénzdíjak, 
közvetett végrehajtás, pénzügyi támogatás, 
költségvetés-támogatás, vagyonkezelői 
alapok, finanszírozási eszközök és 
költségvetési garancia révén történő 
végrehajtására vonatkozó eljárást, valamint 
rendelkeznek a pénzügyi szereplők 
felelősségére vonatkozó ellenőrzésekről. 
Az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott 
szabályok érintik emellett az uniós 
költségvetésnek a tagállamokban és 
harmadik országokban a jogállamiság 
tekintetében fennálló, általánossá vált 
hiányosságok esetén történő védelmét, 
mivel a jogállamiság tiszteletben tartása 
elengedhetetlen a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás, valamint a hatékony 
uniós finanszírozás szempontjából.

Európai Unió működéséről szóló szerződés 
322. cikke alapján elfogadott horizontális 
pénzügyi szabályok. E szabályokat a 
költségvetési rendelet rögzíti, és azok 
meghatározzák különösen a költségvetés 
elkészítésére és annak vissza nem térítendő 
támogatások, közbeszerzés, pénzdíjak, 
közvetett végrehajtás, pénzügyi támogatás, 
költségvetés-támogatás, finanszírozási 
eszközök és költségvetési garancia révén 
történő végrehajtására vonatkozó eljárást, 
valamint rendelkeznek a pénzügyi 
szereplők felelősségére vonatkozó 
ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok érintik 
emellett az uniós költségvetésnek a 
tagállamokban és harmadik országokban a 
jogállamiság tekintetében fennálló, 
általánossá vált hiányosságok esetén 
történő védelmét, mivel a jogállamiság 
tiszteletben tartása elengedhetetlen a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, 
valamint a hatékony uniós finanszírozás 
szempontjából.

Or. en

Módosítás 538
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31a) E rendelet átfogó jellege és 
hatóköre miatt, valamint az e rendelet és 
más külső finanszírozási eszközök, 
például az IPA III. rendelet elvei, 
célkitűzései és kiadásai közötti koherencia 
biztosítása érdekében a Bizottság és az 
EKSZ megfelelő részlegein alapuló és az 
alelnök/főképviselő vagy e hivatal egyik 
képviselőjének elnökletével működő 
horizontális irányítócsoportnak kell 
felelnie az e rendelet szerinti politikák, 
programok, célkitűzések és tevékenységek 
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irányításáért, koordinálásáért és 
kezeléséért, hogy biztosítsák az EU külső 
finanszírozásának következetességét, 
hatékonyságát, átláthatóságát és 
elszámoltathatóságát.

Or. en

Módosítás 539
Michael Gahler, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az e rendelet szerinti finanszírozási 
formákat és végrehajtási módokat annak 
alapján kell megválasztani, hogy mennyire 
alkalmasak a tevékenységek egyedi 
célkitűzéseinek megvalósítására és 
eredmények elérésére, figyelemmel 
különösen az ellenőrzések költségeire, az 
adminisztratív terhekre és a szabályok be 
nem tartásának várható kockázataira. 
Ennek keretében mérlegelni kell az 
egyösszegű átalány, az 
átalányfinanszírozás és az egységköltség 
alkalmazását, valamint a költségekhez nem 
kapcsolódó finanszírozás alkalmazását a 
költségvetési rendelet 125. cikkének (1) 
bekezdésében említettek szerint.

(32) Az e rendelet szerinti finanszírozási 
formákat és alkalmazási módokat a 
partner igényeinek, preferenciáinak és 
sajátos összefüggéseinek, 
relevanciájának, fenntarthatóságának és 
a fejlesztési hatékonysági elveknek való 
megfelelés képességének alapján, 
valamint annak alapján kell megválasztani, 
hogy mennyire alkalmasak a 
tevékenységek egyedi célkitűzéseinek 
megvalósítására és eredmények elérésére, 
figyelemmel különösen az ellenőrzések 
költségeire, az adminisztratív terhekre és a 
szabályok be nem tartásának várható 
kockázataira. Ennek keretében mérlegelni 
kell az egyösszegű átalány, az 
átalányfinanszírozás és az egységköltség 
alkalmazását, valamint a költségekhez nem 
kapcsolódó finanszírozás alkalmazását az 
Európai Parlament és a Tanács 
2018/10461a (EU, Euratom) rendelete 
(„költségvetési rendelet”) 125. cikkének 
(1) bekezdésében említettek szerint. E 
rendelet keretében meg kell erősíteni és 
növelni kell a Demokráciáért Európai 
Alapítvány (EED) mint olyan alapítvány 
szerepét, amelyet az európai intézmények 
azzal bíztak meg, hogy világszerte 
támogassa a demokráciát, a civil 
társadalmat és az emberi jogokat. Az EED 
számára biztosítani kell az ahhoz 
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szükséges adminisztratív rugalmasságot és 
pénzügyi lehetőségeket, hogy célzott 
támogatásokat fizessen ki az európai 
szomszédságban az európai 
szomszédságpolitika végrehajtásáért kiálló 
civil társadalmi szereplők számára, 
nevezetesen amikor az a demokrácia 
fejlesztését, az emberi jogokat, a szabad 
választásokat és a jogállamiságot érinti az 
e rendelet 17. és 18. cikkében említettek 
szerint.

Or. en

Módosítás 540
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az e rendelet szerinti finanszírozási 
formákat és végrehajtási módokat annak 
alapján kell megválasztani, hogy mennyire 
alkalmasak a tevékenységek egyedi 
célkitűzéseinek megvalósítására és
eredmények elérésére, figyelemmel 
különösen az ellenőrzések költségeire, az 
adminisztratív terhekre és a szabályok be 
nem tartásának várható kockázataira. 
Ennek keretében mérlegelni kell az 
egyösszegű átalány, az 
átalányfinanszírozás és az egységköltség 
alkalmazását, valamint a költségekhez nem 
kapcsolódó finanszírozás alkalmazását a 
költségvetési rendelet 125. cikkének (1) 
bekezdésében említettek szerint.

(32) Az e rendelet szerinti finanszírozási 
formákat és végrehajtási módokat annak 
alapján kell megválasztani, hogy mennyire 
alkalmasak a meghatározott célkitűzések 
és az azoknak megfelelő 
tevékenységeknek a megvalósítására, a 
kivitelezhetőségre, az eredmények 
elérésére, valamint a szóban forgó 
partnerországban uralkodó helyzetre, 
figyelemmel különösen az ellenőrzések 
költségeire, az adminisztratív terhekre és a 
szabályok be nem tartásának várható 
kockázataira. Ennek keretében mérlegelni 
kell az egyösszegű átalány, az 
átalányfinanszírozás és az egységköltség 
alkalmazását, valamint a költségekhez nem 
kapcsolódó finanszírozás alkalmazását a 
költségvetési rendelet 125. cikkének (1) 
bekezdésében említettek szerint.

Or. en

Módosítás 541
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Charles Tannock, Eleni Theocharous
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Az új Európai Fenntartható 
Fejlődési Alap Plusznak (a továbbiakban: 
EFFA+) sikeres elődjére, az EFFA-ra70

építve olyan integrált pénzügyi csomagot 
kell alkotnia, amely vissza nem térítendő 
támogatások, költségvetési garanciák és 
finanszírozási eszközök formájában 
világszintű finanszírozási kapacitást 
biztosít. Az EFFA+-nak támogatnia kell a 
külső beruházási tervet, és ötvöznie kell a 
külső tevékenységi garancia által lefedett 
vegyesfinanszírozási és 
költségvetésigarancia-műveleteket, 
beleértve azokat is, amelyek hitelezési 
műveletekhez kapcsolódó államadósság-
kockázatokra vonatkoznak, és amelyekre 
korábban az Európai Beruházási Bank 
külső hitelezési megbízatásának keretében 
került sor. Tekintettel a Szerződésekben 
meghatározott szerepére és az uniós 
szakpolitikák támogatása terén az elmúlt 
évtizedekben szerzett tapasztalatára, az 
Európai Beruházási Banknak továbbra is a 
Bizottság természetes partnereként kell 
eljárnia a külső tevékenységi garancia 
keretében megvalósuló műveletek 
végrehajtása során.

(33) Az új Európai Fenntartható 
Fejlődési Alap Plusznak (a továbbiakban: 
EFFA+) sikeres elődjére, az EFFA-ra70

építve olyan integrált pénzügyi csomagot 
kell alkotnia, amely vissza nem térítendő 
támogatások, költségvetési garanciák és 
finanszírozási eszközök formájában 
világszintű finanszírozási kapacitást 
biztosít. Az EFFA+-nak támogatnia kell a 
külső beruházási tervet, és ötvöznie kell a 
külső tevékenységi garancia által lefedett 
vegyesfinanszírozási és 
költségvetésigarancia-műveleteket, 
beleértve azokat is, amelyek hitelezési 
műveletekhez kapcsolódó államadósság-
kockázatokra vonatkoznak, és amelyekre 
korábban az Európai Beruházási Bank 
külső hitelezési megbízatásának keretében 
került sor. Tekintettel a Szerződésekben 
meghatározott szerepére és az uniós 
szakpolitikák támogatása terén az elmúlt 
évtizedekben szerzett tapasztalatára, az 
Európai Beruházási Banknak továbbra is a 
Bizottság természetes partnereként kell 
eljárnia a külső tevékenységi garancia 
keretében megvalósuló műveletek 
végrehajtása során, és a megújított külső 
hitelezési megbízatás pluszon (ELM+) 
keresztül továbbra is szerepet kap az uniós 
külső finanszírozásban.

_________________ _________________

70 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2017/1601 rendelete (2017. szeptember 
26.) az Európai Fenntartható Fejlődési 
Alap (EFFA), az EFFA-garancia és az 
EFFA-garanciaalap létrehozásáról.

70 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2017/1601 rendelete (2017. szeptember 
26.) az Európai Fenntartható Fejlődési 
Alap (EFFA), az EFFA-garancia és az 
EFFA-garanciaalap létrehozásáról.

Or. en
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Módosítás 542
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Az új Európai Fenntartható 
Fejlődési Alap Plusznak (a továbbiakban: 
EFFA+) sikeres elődjére, az EFFA-ra70

építve olyan integrált pénzügyi csomagot 
kell alkotnia, amely vissza nem térítendő 
támogatások, költségvetési garanciák és 
finanszírozási eszközök formájában 
világszintű finanszírozási kapacitást 
biztosít. Az EFFA+-nak támogatnia kell a 
külső beruházási tervet, és ötvöznie kell a 
külső tevékenységi garancia által lefedett 
vegyesfinanszírozási és 
költségvetésigarancia-műveleteket, 
beleértve azokat is, amelyek hitelezési 
műveletekhez kapcsolódó államadósság-
kockázatokra vonatkoznak, és amelyekre 
korábban az Európai Beruházási Bank 
külső hitelezési megbízatásának keretében 
került sor. Tekintettel a Szerződésekben 
meghatározott szerepére és az uniós 
szakpolitikák támogatása terén az elmúlt 
évtizedekben szerzett tapasztalatára, az 
Európai Beruházási Banknak továbbra is a 
Bizottság természetes partnereként kell 
eljárnia a külső tevékenységi garancia 
keretében megvalósuló műveletek 
végrehajtása során.

(33) Az új Európai Fenntartható 
Fejlődési Alap Plusznak (a továbbiakban: 
EFFA+) elődjére, az EFFA-ra70 építve 
olyan integrált pénzügyi csomagot kell 
alkotnia, amely vissza nem térítendő 
támogatások, költségvetési garanciák és 
finanszírozási eszközök formájában 
világszintű finanszírozási kapacitást 
biztosít. Az EFFA+-nak támogatnia kell a 
külső beruházási tervet, és ötvöznie kell a 
külső tevékenységi garancia által lefedett 
vegyesfinanszírozási és 
költségvetésigarancia-műveleteket, 
beleértve azokat is, amelyek hitelezési 
műveletekhez kapcsolódó államadósság-
kockázatokra vonatkoznak, és amelyekre 
korábban az Európai Beruházási Bank 
külső hitelezési megbízatásának keretében 
került sor. Tekintettel a Szerződésekben 
meghatározott szerepére és az uniós 
szakpolitikák támogatása terén az elmúlt 
évtizedekben szerzett tapasztalatára, az 
Európai Beruházási Banknak továbbra is a 
Bizottság természetes partnereként kell 
eljárnia a külső tevékenységi garancia 
keretében megvalósuló műveletek 
végrehajtása során.

_________________ _________________

70 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2017/1601 rendelete (2017. szeptember 
26.) az Európai Fenntartható Fejlődési 
Alap (EFFA), az EFFA-garancia és az 
EFFA-garanciaalap létrehozásáról.

70 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2017/1601 rendelete (2017. szeptember 
26.) az Európai Fenntartható Fejlődési 
Alap (EFFA), az EFFA-garancia és az 
EFFA-garanciaalap létrehozásáról.

Or. en

Indokolás

Nem tudjuk, hogy az EFFA sikeres volt-e, és elérte-e mindazokat a célkitűzéseket, amelyekért 
a Parlament küzdött, mivel végrehajtása csak most kezdődött.
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Módosítás 543
Patrizia Toia

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 az 
irreguláris migráció egyedi társadalmi-
gazdasági okaira összpontosítva a 
vonatkozó indikatív programozási 
dokumentumok alapján. Az EFFA+-nak 
elő kell segítenie a profit/nonprofit közötti 
partnerségeket, amelyek arra szolgálnak, 
hogy a magánszektor potenciálját és a 
beruházásokat a fenntartható fejlődés és a 
szegénység felszámolásának szolgálatába 
lehessen állítani. A társadalmi szervezetek 
stratégiai részvételét a program 
ciklusának valamennyi szakaszában elő 
kell mozdítani, ideértve a végrehajtás 
fázisát is. A nemzeti szintű uniós 
küldöttségeknek összekötőként kell 
működniük a vállalkozások és a 
társadalmi szervezetek között, hiszen a két 
ágazat közötti együttműködés alapvető 
jelentőségű lehet a személyre szabott 
megoldások felkutatásában a közösségek 
gazdasági és társadalmi fejlődésének, a 
munkahelyek kialakításának, a 
tisztességes munka, valamint a társadalmi 
vállalkozások és a mikro-, kis- és 
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középvállalkozások új üzleti 
lehetőségeinek előmozdítása terén.
Különös figyelmet kell fordítani azokra az 
országokra, amelyek instabil vagy 
konfliktus sújtotta országnak, legkevésbé 
fejlett országnak és súlyosan eladósodott 
szegény országnak minősülnek.

Or. it

Indokolás

A gazdasági és társadalmi célkitűzések eléréséhez elengedhetetlen a társadalmi szervezetekkel 
való együttműködés és a nem kormányzati szervezeteknek a program valamennyi fázisába 
történő bevonása.

Módosítás 544
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 

(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 békés, 
igazságos és befogadó társadalmak 
előmozdítására, a fenntartható és inkluzív 
növekedésre, a hatáscsökkentésen és az 
alkalmazkodáson keresztül az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemre, a 
környezetkárosodásra, a tisztességes 
munka létrehozására, a gazdasági 
lehetőségekre, a készségekre és a 
vállalkozói készségre, a társadalmi-
gazdasági ágazatokra, a szövetkezetekre, a 
mikro-, kis- és középvállalkozásokra, 
valamint ezáltal a kényszerű migráció és 
lakóhelyelhagyás egyedi társadalmi-
gazdasági okainak kezelésére
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minősülnek. 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. A 
befektetéseknek konfliktuselemzésen kell 
alapulnia, a konfliktus, a sérülékenység és 
az instabilitás kiváltó okaira kell 
összpontosítania, maximálisan 
kihasználva a béke megszilárdítása terén 
meglévő lehetőségeket, és minimalizálva a 
konfliktusok súlyosbodásának 
kockázatait.

Or. en

Módosítás 545
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

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 

(34) Az EFFA+-nak a fenntartható 
fejlesztési célok teljesítéséhez való 
hozzájárulásként a beruházások 
támogatására kell irányulnia a fenntartható 
és inkluzív gazdasági, kulturális és 
társadalmi fejlődés fokozása és a 
partnerországok társadalmi-gazdasági 
ellenálló képességének előmozdítása révén, 
különösen a szegénység felszámolására, a 
jó minőségű inkluzív és egyenlő oktatás 
előmozdítására, az oktatási és kulturális 
struktúrák erősítésére, 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 
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országnak, legkevésbé fejlett országnak és 
súlyosan eladósodott szegény országnak 
minősülnek.

kell fordítani azokra az országokra, 
amelyek instabil vagy konfliktus sújtotta 
országnak, legkevésbé fejlett országnak és 
súlyosan eladósodott szegény országnak 
minősülnek.

Or. en

Módosítás 546
Louis Michel

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, az iparosodásra, a 
társadalmi-gazdasági ágazatokra, a mikro-, 
kis- és középvállalkozásokra, valamint az 
irreguláris migráció és a kényszerű 
lakóhelyelhagyás egyedi társadalmi-
gazdasági okaira összpontosítva, továbbá a 
jogállamiság és az emberi jogok 
megerősítése révén 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. fr
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Módosítás 547
Marietje Schaake

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 
demokráciára, emberi jogokra és a 
jogállamiságra összpontosítva a vonatkozó 
indikatív programozási dokumentumok
alapján, amelyek hiánya gyakran az 
irreguláris migráció társadalmi-gazdasági 
okait képezi. Különös figyelmet kell 
fordítani azokra az országokra, amelyek 
instabil vagy konfliktus sújtotta országnak, 
legkevésbé fejlett országnak és súlyosan 
eladósodott szegény országnak 
minősülnek.

Or. en

Módosítás 548
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Az EFFA+-nak maximalizálnia kell 
a finanszírozás addicionalitását, kezelnie 

(35) Az EFFA+-nak maximalizálnia kell 
a finanszírozás addicionalitását, kezelnie 
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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.

kell a piaci hiányosságokat és az 
optimálistól elmaradó beruházási 
helyzeteket, innovatív termékeket kell 
nyújtania, valamint magánszektorbeli 
forrásokat kell bevonnia annak érdekében, 
hogy optimalizálja a 
magánfinanszírozásnak a fenntartható 
fejlődéshez való hozzájárulását. 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.
Annak érdekében, hogy az EFFA+ 
maximalizálhassa a 2030-ig tartó 
időszakra szóló menetrendhez való 
hozzájárulását, új beruházási keretet kell 
kialakítania a humán fejlődés 
tekintetében, amely a már meglévő öt 
keretet egészítené ki.

Or. it

Indokolás

Tekintve annak jelentőségét, a humán fejlődésnek – amely alatt különösen az egészséghez, az 
oktatáshoz és a kultúrához kapcsolódó alapvető szolgáltatásokat értjük – az EFFA+-on belül 
külön beruházási keretet kell biztosítani.

Módosítás 549
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(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, a helyi 
közösségek jogai és a megélhetés teljes 
mértékű tiszteletben tartása mellett
mérhető és további fejlesztési hatással kell, 
hogy járjon a helyi piac torzítása és a helyi 
gazdasági szereplőkkel szembeni 
tisztességtelen verseny 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 550
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A jelenlegi EFFA-garanciára és a 
külső fellépésekre vonatkozó 
garanciaalapra építve létre kell hozni egy 
külső tevékenységi garanciát. A külső 
tevékenységi garanciának támogatnia kell a 
költségvetési garanciákkal lefedett EFFA+-
műveleteket, a makroszintű pénzügyi 

(36) A jelenlegi EFFA-garanciára és a 
külső fellépésekre vonatkozó 
garanciaalapra építve létre kell hozni egy 
külső tevékenységi garanciát. A külső 
tevékenységi garanciának támogatnia kell a 
költségvetési garanciákkal lefedett EFFA+-
műveleteket, a makroszintű pénzügyi 
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támogatást és a 77/270/Euratom tanácsi 
határozat71 alapján harmadik országok
számára nyújtott kölcsönöket. Ezeket a 
műveleteket a jelen rendelet, valamint az 
(EU) .../... rendelet (IPA III) és az (EU) 
.../... rendelet (ENBE) által biztosított 
előirányzatok révén kell támogatni, és az 
előirányzatoknak fedezniük kell a 
makroszintű pénzügyi támogatás keretében 
nyújtott hitelek és az ENBE-rendelet 10. 
cikkének (2) bekezdésében említett, 
harmadik országoknak nyújtott kölcsönök 
tartalékfeltöltését és a kapcsolódó 
kötelezettségeket. Az EFFA+-műveletek 
finanszírozása során prioritást kell 
biztosítani azon műveletek számára, 
amelyek nagy hatást gyakorolnak a 
munkahelyteremtésre, és amelyek költség-
haszon aránya fokozza a beruházás 
fenntarthatóságát. A külső tevékenységi 
garancia által támogatott műveleteket 
környezeti, pénzügyi és társadalmi
szempontokat vizsgáló alapos előzetes 
értékelésnek kell kísérnie szükség szerint 
és a jogalkotás minőségének javításával 
kapcsolatos követelményeknek 
megfelelően. A külső tevékenységi 
garanciát nem lehet alapvető 
közszolgáltatások nyújtására felhasználni,
az ilyen szolgáltatások nyújtása továbbra is 
kormányzati felelősségi körbe tartozik.

támogatást és a 77/270/Euratom tanácsi 
határozat71 alapján harmadik országok 
számára nyújtott kölcsönöket. Ezeket a 
műveleteket a jelen rendelet, valamint az
(EU) .../... rendelet (IPA III) és az (EU) 
.../... rendelet (ENBE) által biztosított 
előirányzatok révén kell támogatni, és az 
előirányzatoknak fedezniük kell a 
makroszintű pénzügyi támogatás keretében 
nyújtott hitelek és az ENBE-rendelet 10. 
cikkének (2) bekezdésében említett, 
harmadik országoknak nyújtott kölcsönök 
tartalékfeltöltését és a kapcsolódó 
kötelezettségeket. Az EFFA+-műveletek 
finanszírozása során prioritást kell 
biztosítani azon műveletek számára, 
amelyek nagy hatást gyakorolnak a 
munkahelyteremtésre és a megélhetés 
megteremtésére, és amelyek költség-
haszon aránya fokozza a beruházás 
fenntarthatóságát, valamint amelyek a 
fenntarthatóság legmagasabb garanciáit 
biztosítják, és a helyi felelősségvállaláson 
keresztül hosszú távú fejlesztési hatással 
járnak. A külső tevékenységi garancia által 
támogatott műveleteket környezeti, 
pénzügyi és társadalmi szempontokat 
vizsgáló alapos előzetes és utólagos 
értékelésnek kell kísérnie, beleértve az 
érintett közösségek jogaira és 
megélhetésére gyakorolt hatást, valamint 
az egyenlőtlenségekre és az 
egyenlőtlenségek leküzdési módjainak 
azonosítására gyakorolt hatást, a 
jogalkotás minőségének javításával 
kapcsolatos követelményeknek 
megfelelően, és figyelembe véve az érintett 
közösségek önkéntes és előzetes 
tájékoztatáson alapuló hozzájárulását a 
földhöz kapcsolódó beruházásokban. A 
külső tevékenységi garanciát nem lehet 
alapvető közszolgáltatások privatizálására 
vagy e szolgáltatásnyújtás aláásására
felhasználni, az ilyen szolgáltatások 
nyújtása továbbra is kormányzati 
felelősségi körbe tartozik.

_________________ _________________

71 A Tanács 77/270/Euratom határozata 71 A Tanács 77/270/Euratom határozata 
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(1977. március 29.) az atomerőművek 
finanszírozásához való hozzájárulás 
céljából nyújtott Euratom-kölcsönökre 
vonatkozó szerződéskötésnek a Bizottság 
részére történő engedélyezéséről (HL L 
88., 1977.4.6., 9. o.).

(1977. március 29.) az atomerőművek 
finanszírozásához való hozzájárulás 
céljából nyújtott Euratom-kölcsönökre 
vonatkozó szerződéskötésnek a Bizottság 
részére történő engedélyezéséről (HL L 
88., 1977.4.6., 9. o.).

Or. en

Módosítás 551
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A jelenlegi EFFA-garanciára és a 
külső fellépésekre vonatkozó 
garanciaalapra építve létre kell hozni egy 
külső tevékenységi garanciát. A külső 
tevékenységi garanciának támogatnia kell a 
költségvetési garanciákkal lefedett EFFA+-
műveleteket, a makroszintű pénzügyi 
támogatást és a 77/270/Euratom tanácsi 
határozat71 alapján harmadik országok 
számára nyújtott kölcsönöket. Ezeket a 
műveleteket a jelen rendelet, valamint az 
(EU) .../... rendelet (IPA III) és az (EU) 
.../... rendelet (ENBE) által biztosított 
előirányzatok révén kell támogatni, és az 
előirányzatoknak fedezniük kell a 
makroszintű pénzügyi támogatás keretében 
nyújtott hitelek és az ENBE-rendelet 10. 
cikkének (2) bekezdésében említett, 
harmadik országoknak nyújtott kölcsönök 
tartalékfeltöltését és a kapcsolódó 
kötelezettségeket. Az EFFA+-műveletek 
finanszírozása során prioritást kell 
biztosítani azon műveletek számára, 
amelyek nagy hatást gyakorolnak a 
munkahelyteremtésre, és amelyek költség-
haszon aránya fokozza a beruházás 
fenntarthatóságát. A külső tevékenységi 
garancia által támogatott műveleteket 
környezeti, pénzügyi és társadalmi 
szempontokat vizsgáló alapos előzetes 

(36) A jelenlegi EFFA-garanciára és a 
külső fellépésekre vonatkozó 
garanciaalapra építve létre kell hozni egy 
külső tevékenységi garanciát. A külső 
tevékenységi garanciának támogatnia kell a 
költségvetési garanciákkal lefedett EFFA+-
műveleteket, a makroszintű pénzügyi 
támogatást és a 77/270/Euratom tanácsi 
határozat71 alapján harmadik országok 
számára nyújtott kölcsönöket. Ezeket a 
műveleteket a jelen rendelet, valamint az 
(EU) .../... rendelet (IPA III) és az (EU) 
.../... rendelet (ENBE) által biztosított 
előirányzatok révén kell támogatni, és az 
előirányzatoknak fedezniük kell a 
makroszintű pénzügyi támogatás keretében 
nyújtott hitelek és az ENBE-rendelet 10. 
cikkének (2) bekezdésében említett, 
harmadik országoknak nyújtott kölcsönök 
tartalékfeltöltését és a kapcsolódó 
kötelezettségeket. Az EFFA+-műveletek 
finanszírozása során prioritást kell 
biztosítani azon műveletek számára, 
amelyek nagy hatást gyakorolnak a 
tisztességes munkahelyek létrehozására és 
a megélhetés megteremtésére, és amelyek 
költség-haszon aránya fokozza a beruházás 
fenntarthatóságát. A külső tevékenységi 
garancia által támogatott műveleteket 
környezeti, pénzügyi és társadalmi 
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értékelésnek kell kísérnie szükség szerint 
és a jogalkotás minőségének javításával 
kapcsolatos követelményeknek 
megfelelően. A külső tevékenységi 
garanciát nem lehet alapvető 
közszolgáltatások nyújtására felhasználni, 
az ilyen szolgáltatások nyújtása továbbra is 
kormányzati felelősségi körbe tartozik.

szempontokat vizsgáló alapos előzetes és 
utólagos értékelésnek kell kísérnie, 
beleértve az érintett közösségek jogaira és 
megélhetésére gyakorolt hatást, szükség 
szerint és a jogalkotás minőségének 
javításával kapcsolatos követelményeknek 
megfelelően, és figyelembe véve az érintett 
közösségek önkéntes és előzetes 
tájékoztatáson alapuló hozzájárulását a 
földhöz kapcsolódó beruházásokban. Az 
utólagos hatásvizsgálatoknak az EFFA+ 
műveleteinek fejlesztési hatását is 
mérniük kell. A külső tevékenységi 
garanciát nem lehet alapvető 
közszolgáltatások nyújtására felhasználni, 
az ilyen szolgáltatások nyújtása továbbra is 
kormányzati felelősségi körbe tartozik.

_________________ _________________

71 A Tanács 77/270/Euratom határozata 
(1977. március 29.) az atomerőművek 
finanszírozásához való hozzájárulás 
céljából nyújtott Euratom-kölcsönökre 
vonatkozó szerződéskötésnek a Bizottság 
részére történő engedélyezéséről (HL L 
88., 1977.4.6., 9. o.).

71 A Tanács 77/270/Euratom határozata 
(1977. március 29.) az atomerőművek 
finanszírozásához való hozzájárulás 
céljából nyújtott Euratom-kölcsönökre 
vonatkozó szerződéskötésnek a Bizottság 
részére történő engedélyezéséről (HL L 
88., 1977.4.6., 9. o.).

Or. en

Módosítás 552
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge, 
Elly Schlein

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A jelenlegi EFFA-garanciára és a 
külső fellépésekre vonatkozó 
garanciaalapra építve létre kell hozni egy 
külső tevékenységi garanciát. A külső 
tevékenységi garanciának támogatnia kell a 
költségvetési garanciákkal lefedett EFFA+-
műveleteket, a makroszintű pénzügyi 
támogatást és a 77/270/Euratom tanácsi 
határozat71 alapján harmadik országok 

(36) A jelenlegi EFFA-garanciára és a 
külső fellépésekre vonatkozó 
garanciaalapra építve létre kell hozni egy 
külső tevékenységi garanciát. A külső 
tevékenységi garanciának támogatnia kell a 
költségvetési garanciákkal lefedett EFFA+-
műveleteket, a makroszintű pénzügyi 
támogatást és a 77/270/Euratom tanácsi 
határozat71 alapján harmadik országok 
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számára nyújtott kölcsönöket. Ezeket a 
műveleteket a jelen rendelet, valamint az 
(EU) .../... rendelet (IPA III) és az (EU) 
.../... rendelet (ENBE) által biztosított 
előirányzatok révén kell támogatni, és az 
előirányzatoknak fedezniük kell a 
makroszintű pénzügyi támogatás keretében 
nyújtott hitelek és az ENBE-rendelet 10. 
cikkének (2) bekezdésében említett, 
harmadik országoknak nyújtott kölcsönök 
tartalékfeltöltését és a kapcsolódó 
kötelezettségeket. Az EFFA+-műveletek 
finanszírozása során prioritást kell 
biztosítani azon műveletek számára, 
amelyek nagy hatást gyakorolnak a 
munkahelyteremtésre, és amelyek költség-
haszon aránya fokozza a beruházás 
fenntarthatóságát. A külső tevékenységi 
garancia által támogatott műveleteket 
környezeti, pénzügyi és társadalmi 
szempontokat vizsgáló alapos előzetes 
értékelésnek kell kísérnie szükség szerint 
és a jogalkotás minőségének javításával 
kapcsolatos követelményeknek 
megfelelően. A külső tevékenységi 
garanciát nem lehet alapvető 
közszolgáltatások nyújtására felhasználni, 
az ilyen szolgáltatások nyújtása továbbra is 
kormányzati felelősségi körbe tartozik.

számára nyújtott kölcsönöket. Ezeket a 
műveleteket a jelen rendelet, valamint az 
(EU) .../... rendelet (IPA III) és az (EU) 
.../... rendelet (ENBE) által biztosított 
előirányzatok révén kell támogatni, és az 
előirányzatoknak fedezniük kell a 
makroszintű pénzügyi támogatás keretében 
nyújtott hitelek és az ENBE-rendelet 10. 
cikkének (2) bekezdésében említett, 
harmadik országoknak nyújtott kölcsönök 
tartalékfeltöltését és a kapcsolódó 
kötelezettségeket. Az EFFA+-műveletek 
finanszírozása során prioritást kell 
biztosítani azon műveletek számára, 
amelyek nagy hatást gyakorolnak a 
munkahelyteremtésre, és amelyek költség-
haszon aránya fokozza a beruházás 
fenntarthatóságát. A külső tevékenységi 
garancia által támogatott műveleteket 
környezeti, pénzügyi és társadalmi 
szempontokat vizsgáló alapos előzetes 
értékelésnek kell kísérnie szükség szerint 
és a jogalkotás minőségének javításával 
kapcsolatos követelményeknek 
megfelelően. A külső tevékenységi 
garanciát nem lehet alapvető 
közszolgáltatások privatizálására vagy e 
szolgáltatásnyújtás aláásására
felhasználni, az ilyen szolgáltatások 
nyújtása továbbra is kormányzati 
felelősségi körbe tartozik.

_________________ _________________

71 A Tanács 77/270/Euratom határozata 
(1977. március 29.) az atomerőművek 
finanszírozásához való hozzájárulás 
céljából nyújtott Euratom-kölcsönökre 
vonatkozó szerződéskötésnek a Bizottság 
részére történő engedélyezéséről (HL L 
88., 1977.4.6., 9. o.).

71 A Tanács 77/270/Euratom határozata 
(1977. március 29.) az atomerőművek 
finanszírozásához való hozzájárulás 
céljából nyújtott Euratom-kölcsönökre 
vonatkozó szerződéskötésnek a Bizottság 
részére történő engedélyezéséről (HL L 
88., 1977.4.6., 9. o.).

Or. en

Módosítás 553
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
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36 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36a) Az Unió éghajlat-politikára, 
megújuló energiára és erőforrás-
hatékonyságra vonatkozó politikai 
kötelezettségvállalásainak teljesítése 
érdekében a garancia keretében történő 
finanszírozás legalább 50 %-át az említett 
ágazatok szempontjából releváns 
beruházásokra kell fordítani.

Or. en

Módosítás 554
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A külső tevékenységek 
végrehajtása gyakran rendkívül 
változékony környezetben történik, és 
folyamatos és gyors alkalmazkodást 
igényel az uniós partnerek alakuló 
szükségleteihez, illetőleg az emberi 
jogokat, a demokráciát és a jó 
kormányzást, a biztonságot és stabilitást, az 
éghajlatváltozást és környezetet, az 
óceánokat, valamint a migrációs válságot 
és annak okait érintő globális 
kihívásokhoz. A kiszámíthatóság elvének 
és az új igényekre való gyors reagálás 
szükségességének összeegyeztetése 
következtében a programok pénzügyi 
végrehajtásának kiigazítása szükséges. Az 
EU előre nem látható szükségletekre való 
reagálási képességének növelése érdekében 
– az Európai Fejlesztési Alap (EFA) 
sikeres tapasztalataira építve –
kiosztatlanul kell hagyni egy összeget az 
újonnan felmerülő kihívások és prioritások 
számára képzett tartalékként. A tartalék 
mozgósítására az e rendeletben 

(39) A külső tevékenységek 
végrehajtása gyakran rendkívül 
változékony környezetben történik, és 
folyamatos és gyors alkalmazkodást 
igényel az uniós partnerek alakuló 
szükségleteihez, illetőleg az emberi 
jogokat, a demokráciát és a jó 
kormányzást, a biztonságot és stabilitást, az 
éghajlatváltozást és környezetet, az 
óceánokat, valamint a migráció okait, 
például a szegénységet és az 
egyenlőtlenséget érintő globális 
kihívásokhoz. A kiszámíthatóság elvének 
és az e rendeletben megállapított 
célkitűzések körében nem tartozó
igényekre való gyors reagálás 
szükségességének összeegyeztetése 
következtében a programok pénzügyi 
végrehajtásának kiigazítása szükséges. Az 
EU e rendeletben megállapított 
célkitűzések körében nem tartozó
szükségletekre való reagálási képességének 
növelése érdekében – az Európai 
Fejlesztési Alap (EFA) sikeres 
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meghatározott eljárásokkal összhangban 
kerülhet sor.

tapasztalataira építve – kiosztatlanul kell 
hagyni egy előre meghatározott összeget 
az újonnan felmerülő kihívások és 
prioritások számára képzett tartalékként. A 
tartalék mozgósítására az e rendeletben 
meghatározott eljárásokkal összhangban 
kerülhet sor.

Or. en

Módosítás 555
Elly Schlein, Norbert Neuser

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A külső tevékenységek 
végrehajtása gyakran rendkívül 
változékony környezetben történik, és 
folyamatos és gyors alkalmazkodást 
igényel az uniós partnerek alakuló 
szükségleteihez, illetőleg az emberi 
jogokat, a demokráciát és a jó 
kormányzást, a biztonságot és stabilitást, az 
éghajlatváltozást és környezetet, az 
óceánokat, valamint a migrációs válságot 
és annak okait érintő globális 
kihívásokhoz. A kiszámíthatóság elvének 
és az új igényekre való gyors reagálás 
szükségességének összeegyeztetése 
következtében a programok pénzügyi 
végrehajtásának kiigazítása szükséges. Az 
EU előre nem látható szükségletekre való 
reagálási képességének növelése érdekében 
– az Európai Fejlesztési Alap (EFA) 
sikeres tapasztalataira építve –
kiosztatlanul kell hagyni egy összeget az 
újonnan felmerülő kihívások és prioritások 
számára képzett tartalékként. A tartalék 
mozgósítására az e rendeletben 
meghatározott eljárásokkal összhangban 
kerülhet sor.

(39) A külső tevékenységek 
végrehajtása gyakran rendkívül 
változékony környezetben történik, és 
folyamatos és gyors alkalmazkodást 
igényel az uniós partnerek alakuló 
szükségleteihez, illetőleg az emberi 
jogokat, a demokráciát és a jó 
kormányzást, a biztonságot és stabilitást, az 
éghajlatváltozást és környezetet, az 
óceánokat, valamint – különösen a fejlődő 
országokban – a lakóhelyét elhagyni 
kényszerült személyek növekvő száma 
által kiváltott hatást érintő globális 
kihívásokhoz. A kiszámíthatóság elvének 
és az új igényekre való gyors reagálás 
szükségességének összeegyeztetése 
következtében a programok pénzügyi 
végrehajtásának kiigazítása szükséges. Az 
EU előre nem látható szükségletekre való 
reagálási képességének növelése érdekében 
– az Európai Fejlesztési Alap (EFA) 
sikeres tapasztalataira építve –
kiosztatlanul kell hagyni egy összeget az 
újonnan felmerülő kihívások és prioritások 
számára képzett tartalékként. A tartalék 
mozgósítására az e rendeletben 
meghatározott eljárásokkal összhangban 
kerülhet sor.
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Or. en

Módosítás 556
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A külső tevékenységek 
végrehajtása gyakran rendkívül 
változékony környezetben történik, és 
folyamatos és gyors alkalmazkodást 
igényel az uniós partnerek alakuló 
szükségleteihez, illetőleg az emberi 
jogokat, a demokráciát és a jó 
kormányzást, a biztonságot és stabilitást, az 
éghajlatváltozást és környezetet, az 
óceánokat, valamint a migrációs válságot 
és annak okait érintő globális 
kihívásokhoz. A kiszámíthatóság elvének 
és az új igényekre való gyors reagálás 
szükségességének összeegyeztetése 
következtében a programok pénzügyi 
végrehajtásának kiigazítása szükséges. Az 
EU előre nem látható szükségletekre való 
reagálási képességének növelése érdekében 
– az Európai Fejlesztési Alap (EFA) 
sikeres tapasztalataira építve –
kiosztatlanul kell hagyni egy összeget az 
újonnan felmerülő kihívások és prioritások 
számára képzett tartalékként. A tartalék 
mozgósítására az e rendeletben 
meghatározott eljárásokkal összhangban 
kerülhet sor.

(39) A külső tevékenységek 
végrehajtása gyakran rendkívül 
változékony környezetben történik, és 
folyamatos és gyors alkalmazkodást 
igényel az uniós partnerek alakuló 
szükségleteihez, illetőleg az emberi 
jogokat, a demokráciát és a jó 
kormányzást, a biztonságot és stabilitást, az 
éghajlatváltozást és környezetet, az 
óceánokat, valamint a globálisan 
tapasztalható kényszerű lakóhelyelhagyás 
által érintett egyre több emberből eredő 
következményeket érintő globális 
kihívásokhoz. A kiszámíthatóság elvének 
és az új igényekre való gyors reagálás 
szükségességének összeegyeztetése 
következtében a programok pénzügyi 
végrehajtásának kiigazítása szükséges. Az 
EU előre nem látható szükségletekre való 
reagálási képességének növelése érdekében 
– az Európai Fejlesztési Alap (EFA) 
tapasztalataira építve – kiosztatlanul kell 
hagyni egy összeget az újonnan felmerülő 
kihívások és prioritások számára képzett 
tartalékként. A tartalék mozgósítására az e 
rendeletben meghatározott eljárásokkal 
összhangban kerülhet sor.

Or. en

Módosítás 557
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A külső tevékenységek 
végrehajtása gyakran rendkívül 
változékony környezetben történik, és 
folyamatos és gyors alkalmazkodást 
igényel az uniós partnerek alakuló 
szükségleteihez, illetőleg az emberi 
jogokat, a demokráciát és a jó 
kormányzást, a biztonságot és stabilitást, az 
éghajlatváltozást és környezetet, az 
óceánokat, valamint a migrációs válságot 
és annak okait érintő globális 
kihívásokhoz. A kiszámíthatóság elvének 
és az új igényekre való gyors reagálás 
szükségességének összeegyeztetése 
következtében a programok pénzügyi 
végrehajtásának kiigazítása szükséges. Az 
EU előre nem látható szükségletekre való 
reagálási képességének növelése érdekében 
– az Európai Fejlesztési Alap (EFA) 
sikeres tapasztalataira építve –
kiosztatlanul kell hagyni egy összeget az 
újonnan felmerülő kihívások és prioritások 
számára képzett tartalékként. A tartalék 
mozgósítására az e rendeletben 
meghatározott eljárásokkal összhangban 
kerülhet sor.

(39) Az említett földrajzi területek miatt
a külső tevékenységek végrehajtása 
gyakran rendkívül változékony 
környezetben történik, és folyamatos és 
gyors alkalmazkodást igényel az uniós 
partnerek alakuló szükségleteihez, illetőleg 
az emberi jogokat, a demokráciát és a jó 
kormányzást, a biztonságot és stabilitást, az 
éghajlatváltozást és környezetet, az 
óceánokat, valamint a migrációs válságot 
és annak okait érintő globális 
kihívásokhoz. A kiszámíthatóság elvének 
és az új igényekre való gyors reagálás 
szükségességének összeegyeztetése 
következtében a programok pénzügyi 
végrehajtásának kiigazítása szükséges. Az 
EU előre nem látható szükségletekre való 
reagálási képességének növelése érdekében 
– az Európai Fejlesztési Alap (EFA) 
sikeres tapasztalataira építve –
kiosztatlanul kell hagyni egy összeget az 
újonnan felmerülő kihívások és prioritások 
számára képzett tartalékként. A tartalék 
mozgósítására az e rendeletben 
meghatározott eljárásokkal összhangban 
kerülhet sor.

Or. fr

Módosítás 558
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) A terrorizmus elleni küzdelem, a 
szervezett bűnözés, a kiberbiztonság és a 
harmadik országbeli katonai szereplők 
katonai kapacitásépítés, például a 
biztonságot és a fejlesztést szolgáló 
kapacitásépítés terén hozott intézkedéseket 
a nemzetközi humanitárius jogot és a 
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nemzetközi emberi jogi normákat 
szigorúan betartva kell megtervezni és 
végrehajtani, hogy megakadályozzák e 
kötelezettségek megsértését, valamint az 
Uniónak mint a nemzetközi jog és a 
szabályokon alapuló nemzetközi rendszer 
hiteles támogatójának a biztonságában és 
jó hírnevében okozott kárt. 
Elengedhetetlen, hogy a fent felsorolt
politikák tekintetében széles körben és 
rendszerszinten alkalmazzák „A 
terrorizmust, szervezett bűnözést és 
kiberbiztonságot célzó uniós külső 
együttműködési tevékenységekre 
vonatkozó operatív emberi jogi 
iránymutatást. A jogokon alapuló 
megközelítés integrálása” című 
dokumentumot. Ez az iránymutatás 
különösen fontos a kínzás és más 
kegyetlen, embertelen vagy megalázó 
bánásmód megakadályozása és a jogszerű 
eljárás tiszteletben tartása tekintetében, 
beleértve az ártatlanság vélelmét, a 
tisztességes eljáráshoz való jogot és a 
védelemhez való jogot. A fent említett 
szakpolitikai területeken hozott 
intézkedésekhez megfelelő 
kockázatértékelésnek, nyomon követésnek 
és értékelési eljárásoknak is kell 
kapcsolódniuk. Alapvető fontosságú, hogy 
gondosan nyomon kövessék az 
intézkedések végrehajtását, valamint 
rendszeresen és nyilvánosan 
beszámoljanak erről.

Or. en

Módosítás 559
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Annak érdekében, hogy a 
partnerországok fokozott felelősséget 

(42) Annak érdekében, hogy a 
partnerországok fokozott felelősséget 
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vállaljanak a saját fejlesztési folyamataik 
és a külső segély fenntarthatósága iránt, az 
Uniónak – adott esetben – előnyben kell 
részesítenie a partnerországok saját 
intézményeinek és rendszereinek 
igénybevételét és eljárásainak alkalmazását 
az együttműködési projektciklus minden 
aspektusát illetően.

vállaljanak a saját fejlesztési folyamataik 
és a külső segély fenntarthatósága iránt, az 
Uniónak – adott esetben – előnyben kell 
részesítenie a partnerországok saját 
intézményeinek és rendszereinek 
igénybevételét és eljárásainak alkalmazását 
az együttműködési projektciklus minden 
aspektusát illetően. Az Uniónak képzési 
programokat kell biztosítania az uniós 
finanszírozás iránti kérelmek 
benyújtásáról a helyi hatóságok 
köztisztviselői és a civil társadalmi 
szervezetek számára, hogy segítsen nekik 
a projektjeik támogathatóságának és 
hatékonyságának javításában. Ezeket a 
programokat az érintett országokban az 
adott ország nyelvén kell megtartani, 
kiegészítve a már létrehozott távtanulási 
programokat, hogy az adott ország 
szükségleteire reagáló, célzott képzést 
nyújtsanak.

Or. en

Módosítás 560
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Annak érdekében, hogy a 
partnerországok fokozott felelősséget 
vállaljanak a saját fejlesztési folyamataik 
és a külső segély fenntarthatósága iránt, az 
Uniónak – adott esetben – előnyben kell 
részesítenie a partnerországok saját 
intézményeinek és rendszereinek 
igénybevételét és eljárásainak alkalmazását 
az együttműködési projektciklus minden 
aspektusát illetően.

(42) Annak érdekében, hogy a 
partnerországok fokozott demokratikus
felelősséget vállaljanak a saját fejlesztési 
folyamataik és a külső segély 
fenntarthatósága iránt, az Uniónak – adott 
esetben – előnyben kell részesítenie a 
partnerországok saját intézményeinek, 
erőforrásainak és rendszereinek 
igénybevételét és eljárásainak alkalmazását 
az együttműködési projektciklus minden 
aspektusát illetően, mindeközben biztosítva 
a helyi erőforrásokat és szakértelmet, 
valamint az önkormányzatok és a civil 
társadalom teljes bevonását.



AM\1172161HU.docx 139/178 PE632.090v01-00

HU

Or. fr

Módosítás 561
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Annak érdekében, hogy a 
partnerországok fokozott felelősséget 
vállaljanak a saját fejlesztési folyamataik 
és a külső segély fenntarthatósága iránt, az 
Uniónak – adott esetben – előnyben kell 
részesítenie a partnerországok saját 
intézményeinek és rendszereinek 
igénybevételét és eljárásainak alkalmazását 
az együttműködési projektciklus minden 
aspektusát illetően.

(42) Annak érdekében, hogy a 
partnerországok fokozott felelősséget 
vállaljanak a saját fejlesztési folyamataik 
és a külső segély fenntarthatósága iránt, az 
Uniónak – adott esetben – előnyben kell 
részesítenie a demokratikus 
intézményekkel rendelkező 
partnerországok saját intézményeinek és 
rendszereinek igénybevételét és 
eljárásainak alkalmazását az 
együttműködési projektciklus minden 
aspektusát illetően.

Or. it

Indokolás

A saját intézmények igénybevételét bármely, a jogállamiság elve alapján működő 
kontextusban elő kell segíteni.

Módosítás 562
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Annak érdekében, hogy a 
partnerországok fokozott felelősséget 
vállaljanak a saját fejlesztési folyamataik 
és a külső segély fenntarthatósága iránt, az 
Uniónak – adott esetben – előnyben kell 
részesítenie a partnerországok saját 
intézményeinek és rendszereinek 
igénybevételét és eljárásainak alkalmazását 

(42) Annak érdekében, hogy a 
partnerországok fokozott felelősséget 
vállaljanak a saját fejlesztési folyamataik 
és a külső segély fenntarthatósága iránt, az 
Uniónak – adott esetben és lehetőség 
szerint – előnyben kell részesítenie a 
partnerországok saját demokratikus 
intézményeinek és elszámoltatható 
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az együttműködési projektciklus minden 
aspektusát illetően.

rendszereinek igénybevételét és 
eljárásainak alkalmazását az 
együttműködési projektciklus minden 
aspektusát illetően.

Or. en

Módosítás 563
Eduard Kukan

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) A 2010/427/EU tanácsi határozat79

9. cikkében szereplő, e rendelettel felváltott 
uniós eszközökre tett hivatkozásokat e 
rendeletre történő hivatkozásokként kell 
értelmezni, és a Bizottságnak biztosítania 
kell, hogy e rendelet végrehajtása az EKSZ 
említett határozatban meghatározott 
szerepével összhangban történjen.

(48) A 2010/427/EU tanácsi határozat79

9. cikkében szereplő, e rendelettel felváltott 
uniós eszközökre tett hivatkozásokat e 
rendeletre történő hivatkozásokként kell 
értelmezni, és a Bizottságnak biztosítania 
kell, hogy e rendelet végrehajtása az EKSZ 
említett határozatban meghatározott 
szerepével és hatásköreivel összhangban 
történjen.

_________________ _________________

79 A Tanács 2010/427/EU határozata 
(2010. július 26.) az Európai Külügyi 
Szolgálat szervezetének és működésének 
megállapításáról (HL L 201., 2010.8.3., 30. 
o.).

79 A Tanács 2010/427/EU határozata 
(2010. július 26.) az Európai Külügyi 
Szolgálat szervezetének és működésének 
megállapításáról (HL L 201., 2010.8.3., 30. 
o.).

Or. en

Módosítás 564
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) A 2010/427/EU tanácsi határozat79

9. cikkében szereplő, e rendelettel 
felváltott uniós eszközökre tett 

(48) Az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőjének (a 
továbbiakban: főképviselő) biztosítania 
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hivatkozásokat e rendeletre történő 
hivatkozásokként kell értelmezni, és a 
Bizottságnak biztosítania kell, hogy e 
rendelet végrehajtása az EKSZ említett 
határozatban meghatározott szerepével 
összhangban történjen.

kell az Unió külső fellépéseinek átfogó 
politikai koordinációját, biztosítva –
különösen e rendelet révén –az Unió 
külső tevékenységének egységét, 
egységességét és hatékonyságát.

_________________

79 A Tanács 2010/427/EU határozata 
(2010. július 26.) az Európai Külügyi 
Szolgálat szervezetének és működésének 
megállapításáról (HL L 201., 2010.8.3., 30. 
o.).

Or. en

Módosítás 565
Charles Tannock, Eleni Theocharous
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezenkívül létrehozza az Európai 
Fenntartható Fejlődési Alap Pluszt (a 
továbbiakban: EFFA+), valamint a külső 
tevékenységi garanciát.

Ezenkívül létrehozza az Európai 
Fenntartható Fejlődési Alap Pluszt (a 
továbbiakban: EFFA+), a külső 
tevékenységi garanciát, valamint a 
megújított a külső hitelezési megbízatás 
pluszt (ELM+).

Or. en

Módosítás 566
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. „programozási keret”: olyan 
tematikus vagy földrajzi keret, amelyen 
keresztül a szakpolitikai célkitűzéseket a 
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szakpolitikai keretből (többéves) 
programokba ültetik át. A programozási 
keret országstratégiákból, valamint több 
országra irányuló, regionális és 
térségeken átnyúló stratégiákból állhat;

Or. en

Módosítás 567
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „országprogram”: egy országra 
kiterjedő indikatív program;

1. „országstratégia”: egy országra 
kiterjedő indikatív stratégia;

Or. en

Módosítás 568
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „több országra irányuló program”: 
egynél több országra kiterjedő indikatív 
program;

2. „több országra irányuló stratégia”: 
egynél több országra kiterjedő indikatív 
stratégia;

Or. en

Módosítás 569
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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4. „regionális program”: olyan több 
országra irányuló indikatív program, 
amely a 4. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott ugyanazon földrajzi 
területen belül egynél több harmadik 
országra terjed ki;

4. „regionális stratégia”: olyan több 
országra irányuló indikatív stratégia, 
amely a 4. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott ugyanazon földrajzi 
területen belül egynél több harmadik 
országra terjed ki;

Or. en

Módosítás 570
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „térségeken átnyúló program”: 
olyan több országra irányuló indikatív 
program, amely az e rendelet 4. cikke (2) 
bekezdésében meghatározott eltérő 
területeken elhelyezkedő egynél több 
harmadik országra terjed ki;

5. „térségeken átnyúló stratégia”: 
olyan több országra irányuló indikatív 
stratégia, amely az e rendelet 4. cikke (2) 
bekezdésében meghatározott eltérő 
területeken elhelyezkedő egynél több 
harmadik országra terjed ki;

Or. en

Módosítás 571
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „térségeken átnyúló program”: 
olyan több országra irányuló indikatív 
program, amely az e rendelet 4. cikke (2) 
bekezdésében meghatározott eltérő 
területeken elhelyezkedő egynél több 
harmadik országra terjed ki;

5. „térségeken átnyúló stratégia”: 
olyan több országra irányuló indikatív 
stratégia, amely az e rendelet 4. cikke (2) 
bekezdésében meghatározott eltérő 
területeken elhelyezkedő egynél több 
harmadik országra terjed ki;

Or. en
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Módosítás 572
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. „civil társadalom”: az államtól 
független valamennyi személy vagy 
csoport, ideértve az NGO-kat, 
egyetemeket, a magánszektort, a 
szakszervezeteket, valamint az ENSZ 
egyének jogairól és felelősségéről szóló 
nyilatkozatában meghatározottak szerinti 
emberijog-védőket;

Or. fr

Módosítás 573
Eduard Kukan

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „hozzájáruló”: olyan tagállam, 
nemzetközi pénzügyi intézmény vagy egy 
tagállam állami intézménye, állami 
ügynökség vagy más szervezet, amely 
készpénzzel vagy garanciával járul hozzá a 
közös tartalékfeltöltési alaphoz.

8. „hozzájáruló”: olyan tagállam, 
nemzetközi pénzügyi intézmény vagy egy 
tagállam állami intézménye, állami 
ügynökség vagy más közjogi vagy 
magánjogi szervezet, amely készpénzzel 
vagy garanciával járul hozzá a közös 
tartalékfeltöltési alaphoz.

Or. en

Módosítás 574
Eduard Kukan

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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8a. „addicionalitás” az az elv, amely 
biztosítja, hogy külső tevékenységi 
garanciából nyújtott támogatás olyan 
műveletek révén járuljon hozzá a 
fenntartható fejlődéshez, amelyeket a 
garancia nélkül nem lehetett volna 
végrehajtani, vagy amelyek a garancia 
nélkül elérhető eredményen felül és azon 
túl kedvező eredményt hoznak. Az 
addicionalitás a magánszektorból 
származó finanszírozás bevonását, a piaci 
hiányosságok vagy az optimálistól 
elmaradó beruházási helyzetek kezelését, 
valamint a beruházások minőségének, 
fenntarthatóságának, hatásának és 
léptékének javítását is jelenti. Az elv 
biztosítja továbbá, hogy a külső 
tevékenységi garancia műveletei ne 
lépjenek az tagállami támogatás, a 
magánszektorból származó finanszírozás 
vagy más uniós vagy nemzetközi pénzügyi 
beavatkozás helyébe, és ne szorítsanak ki 
más állami- vagy magánberuházásokat. A 
garanciából támogatott projektek 
kockázati profilja általában magasabb, 
mint a támogatható partnerek által a 
rendes beruházási politikájuk keretében, 
külső tevékenységi garancia nélkül 
támogatott beruházások portfóliójáé.

Or. en

Módosítás 575
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. „addicionalitás”: az addicionalitás 
elve biztosítja, hogy az EFFA+-garancia 
révén nyújtott támogatás ne lépjen a 
tagállami támogatás, a 
magánfinanszírozás vagy más uniós 
pénzügyi beavatkozás helyébe, piaci 
hiányosságok kezelésére irányuljon, és ne 
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szorítson ki más állami vagy 
magánberuházásokat.

Or. en

Módosítás 576
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. „szegénység”: minden olyan 
terület, ahol az emberek nemtől 
függetlenül hátrányos helyzetbe kerülnek, 
és ahol az embereket a különböző 
társadalmakban és különböző helyi 
körülmények között megfosztottnak 
tekintik. A szegénység legfontosabb 
dimenziói a gazdasági, emberi, politikai, 
szociokulturális és önvédelmi 
képességeket érintik.

Or. en

Módosítás 577
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8b. „a nemek közötti egyenlőséget 
figyelembe vevő érzékenység”: fellépés 
azzal a céllal, hogy megértsék és 
figyelembe vegyék a nemi alapú 
kirekesztéssel és megkülönböztetéssel járó 
társadalmi és kulturális tényezőket a 
közélet és a magánélet legkülönbözőbb 
szféráiban;

Or. en
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Módosítás 578
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8c. „a civil társadalmi szervezetek”: 
minden olyan nem állami, nonprofit 
szervezetet, amelyek pártsemlegesek és 
erőszakmentesek, és amelyeken keretében 
az emberek közös célok és ideálok 
megvalósítása érdekében szerveződnek, 
függetlenül attól, hogy ezek politikai, 
kulturális vagy gazdasági jellegűek-e. 
Tevékenységi körük lehet helyi, nemzeti, 
regionális vagy nemzetközi szintű, és 
városi, vidéki, formális és informális 
szervezetek egyaránt találhatók 
soraikban;

Or. en

Módosítás 579
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8d. „konfliktusérzékenység”: azt 
megértő cselekvés, hogy egy konfliktus 
által sújtott környezetben végrehajtott 
kezdeményezés kölcsönhatásba kerül 
majd ezzel a konfliktussal, és hogy ennek 
a kölcsönhatásnak következményei 
lesznek, amelyeknek lehetnek pozitív vagy 
negatív hatásai. A konfliktusérzékenység 
annak biztosítását jelenti, hogy az uniós 
(politikai, szakpolitikai, külső támogatási) 
fellépései a legjobb képességeik szerint 
elkerülik a negatív hatást, és 
maximalizálják a konfliktus dinamikájára 
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kifejtett pozitív hatást, és ezzel 
hozzájárulnak a konfliktusmegelőzéshez, 
a strukturális stabilitáshoz és a 
béketeremtéshez.

Or. en

Módosítás 580
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. „addicionalitás”: az EFFA+-
garanciával összefüggésben az azt 
biztosító elv, hogy a támogatás ne lépjen a 
tagállami támogatás, a 
magánfinanszírozás vagy más uniós 
pénzügyi beavatkozás helyébe, piaci 
hiányosságok kezelésére irányuljon, és ne 
szorítson ki más állami vagy 
magánberuházásokat.

Or. en

Módosítás 581
Jean-Luc Schaffhauser

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, 
hogy támogassa a tagállamoknak az 
Egyesült Nemzetek Alapokmányában 
foglalt célkitűzések és elvek követése 
céljából világszerte végzett tevékenységét.

Or. fr
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Módosítás 582
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 alapvető 
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 Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 11. cikkében
megfogalmazott célkitűzések és elvek 
követése céljából, tiszteletben tartva az 
uniós fejlesztési együttműködésnek az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 208. cikkében meghatározott 
szakpolitikai keretét. A 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlesztési menetrend megvalósítása és a 
Párizsi Éghajlatvédelmi Megállapodás 
végrehajtása e rendelet központi 
célkitűzését képezi.

Or. en

Módosítás 583
Marietje Schaake

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 

(1) E rendelet általános célkitűzése egy 
olyan pénzügyi keret létrehozása, amely 
lehetővé teszi az Unió értékeinek és 
érdekeinek világszintű védelmét és 
érvényre juttatását az Unió külső 
tevékenységére vonatkozóan az Európai 
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21. cikkében megfogalmazott célkitűzések
és elvek követése céljából.

Unióról szóló szerződés 3. cikkének (5) 
bekezdésében, 8. cikkében és 21. cikkében 
megfogalmazott célkitűzésekkel és 
elvekkel összhangban, beleértve az 
alapvető jogok és elvek tiszteletben 
tartását, valamint az emberi jogok, a 
demokrácia és a jogállamiság védelmét és 
előmozdítását.

Or. en

Módosítás 584
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

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 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 Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 207., 208. és 
212. cikkében megfogalmazott 
célkitűzések és elvek követése céljából.

Or. fr

Módosítás 585
Eduard Kukan

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az e rendelet értelmében biztosított 
finanszírozásnak összhangban kell állnia 
az uniós értékekkel és elvekkel, csakúgy, 
mint az Unió nemzetközi joggal 
összhangban tett 
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kötelezettségvállalásaival, figyelembe véve 
a vonatkozó uniós szakpolitikákat és 
álláspontokat is.

Or. en

Módosítás 586
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az Unió keleti és déli 
szomszédságában lévő országokkal 
folytatott szorosabb együttműködés 
kialakítása, amelynek alapját a béke és a 
biztonság, a kölcsönös elszámoltathatóság 
és a demokrácia, a jogállamiság és az 
emberi jogok tiszteletben tartásának 
egyetemes értékei, valamint a társadalmi-
gazdasági, gazdasági integráció, a 
környezetvédelem és az éghajlatvédelmi 
fellépés jelentik;

Or. en

Módosítás 587
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) párbeszéd és együttműködés 
támogatása és előmozdítása a 
szomszédságban, a Szubszaharai-
Afrikában, Ázsiában és a csendes-óceáni 
térségben, valamint Amerikában és a karib-
tengeri térségben elhelyezkedő harmadik 
országokkal és régiókkal;

a) párbeszéd és együttműködés 
támogatása és előmozdítása a 
szomszédságban, a Szubszaharai-
Afrikában, Ázsiában és a csendes-óceáni 
térségben, valamint Amerikában és a karib-
tengeri térségben elhelyezkedő harmadik 
országokkal és régiókkal a környezeti 
szempontból fenntartható fejlődés elérése, 
a szegénység felszámolása és az 
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egyenlőtlenség elleni küzdelem érdekében;

Or. en

Módosítás 588
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) párbeszéd és együttműködés 
támogatása és előmozdítása a 
szomszédságban, a Szubszaharai-
Afrikában, Ázsiában és a csendes-óceáni 
térségben, valamint Amerikában és a karib-
tengeri térségben elhelyezkedő harmadik 
országokkal és régiókkal;

a) párbeszéd és együttműködés 
támogatása és előmozdítása, a társadalmi 
és gazdasági fejlődés lehetővé tétele, 
valamint az emberi jogok, a demokrácia 
és a jogállamiság előmozdítása a 
szomszédságban, a Szubszaharai-
Afrikában, Ázsiában és a csendes-óceáni 
térségben, valamint Amerikában és a karib-
tengeri térségben elhelyezkedő harmadik 
országokban és régiókban;

Or. en

Módosítás 589
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a szegénység csökkentése és 
hosszú távon annak felszámolása, 
különösen a legkevésbé fejlett 
országokban (LDC-országok); az Unió 
által elfogadott nemzetközi 
kötelezettségvállalások és célkitűzések, 
különösen a 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó fenntartható fejlesztési 
menetrend és a Párizsi Megállapodás 
megvalósítása;

Or. fr
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Módosítás 590
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) törekvés a szegénység 
felszámolására, különösen a legkevésbé 
fejlett országokban;

Or. en

Módosítás 591
Jean-Luc Schaffhauser

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) globális szinten a demokrácia, a 
jogállamiság és az emberi jogok 
megszilárdítása és támogatása, a 
társadalmi szervezetek támogatása, a
stabilitás és béke előmozdítása, valamint 
más globális kihívások kezelése, beleértve 
a migrációt és a mobilitást is;

b) globális szinten a stabilitás és a
béke előmozdítása, valamint más globális 
kihívások kezelése az Egyesült Nemzetek 
Alapokmányának 2. cikkében foglalt be 
nem avatkozás elvével összhangban;

Or. fr

Módosítás 592
Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) globális szinten a demokrácia, a 
jogállamiság és az emberi jogok 
megszilárdítása és támogatása, a 

b) globális szinten a társadalmi 
szervezetek és a helyi hatóságok
támogatása, a stabilitás és a béke 
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társadalmi szervezetek támogatása, a 
stabilitás és béke előmozdítása, valamint
más globális kihívások kezelése, beleértve 
a migrációt és a mobilitást is;

előmozdítása, a konfliktusok 
megakadályozása és az igazságos és 
befogadó társadalmak előmozdítása, más 
globális és regionális kihívások kezelése, 
valamint a külpolitikai igények és 
kihívások előmozdítása a III. mellékletben 
leírtak szerint;

Or. en

Módosítás 593
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) globális szinten a demokrácia, a 
jogállamiság és az emberi jogok 
megszilárdítása és támogatása, a társadalmi 
szervezetek támogatása, a stabilitás és
béke előmozdítása, valamint más globális 
kihívások kezelése, beleértve a migrációt 
és a mobilitást is;

b) globális szinten a demokrácia, a 
jogállamiság, az emberi jogok és a nemek 
közötti egyenlőség megszilárdítása és 
támogatása, a társadalmi szervezetek 
támogatása, beleértve azokat is, amelyek a 
nők jogait védelmezik, a multilateralizmus 
előmozdítása, a békeépítés, a konfliktusok 
megelőzése és az igazságos és befogadó 
társadalmak előmozdítása, valamint más 
globális kihívások kezelése, beleértve az 
éghajlatváltozás és a környezetkárosodás 
elleni küzdelmet is;

Or. en

Módosítás 594
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) globális szinten a demokrácia, a 
jogállamiság és az emberi jogok 
megszilárdítása és támogatása, a társadalmi 
szervezetek támogatása, a stabilitás és béke 

b) globális, regionális, nemzeti és 
bilaterális szinten a demokrácia, a 
jogállamiság és az emberi jogok 
megszilárdítása, előmozdítása, 
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előmozdítása, valamint más globális 
kihívások kezelése, beleértve a migrációt 
és a mobilitást is;

védelmezése és támogatása, a társadalmi 
szervezetek támogatása, szükség esetén a 
kormányok vagy közigazgatási szervek 
előzetes beleegyezésével, a 
multilateralizmus, a nemzetközi 
igazságszolgáltatás és az 
elszámoltathatóság előmozdítása, a 
stabilitás és béke előmozdítása, valamint 
más globális kihívások kezelése, beleértve 
az éghajlatváltozást és a civil társadalom 
szűkülő mozgásterét is;

Or. en

Módosítás 595
Eduard Kukan

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) globális szinten a demokrácia, a 
jogállamiság és az emberi jogok 
megszilárdítása és támogatása, a társadalmi 
szervezetek támogatása, a stabilitás és béke 
előmozdítása, valamint más globális 
kihívások kezelése, beleértve a migrációt 
és a mobilitást is;

b) globális szinten a demokrácia, a 
jogállamiság és az emberi jogok 
megszilárdítása és támogatása, a társadalmi 
szervezetek és helyi hatóságok támogatása, 
a konfliktusok megelőzése, a stabilitás és 
béke előmozdítása, valamint más globális 
és regionális kihívások kezelése;

Or. en

Módosítás 596
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) globális szinten a demokrácia, a 
jogállamiság és az emberi jogok 
megszilárdítása és támogatása, a társadalmi 
szervezetek támogatása, a stabilitás és béke 
előmozdítása, valamint más globális 

b) globális szinten a demokrácia, a 
jogállamiság és az emberi jogok 
megszilárdítása és támogatása, a társadalmi 
szervezetek támogatása, a stabilitás és a
béke előmozdítása, valamint más globális 
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kihívások kezelése, beleértve a migrációt 
és a mobilitást is;

kihívások kezelése, beleértve a migrációt 
és a mobilitást is, továbbá a fenntartható, 
inkluzív és mindenki számára előnyös 
gazdasági és társadalmi fejlődés 
támogatása;

Or. fr

Módosítás 597
Renaud Muselier

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) globális szinten a demokrácia, a 
jogállamiság és az emberi jogok 
megszilárdítása és támogatása, a társadalmi 
szervezetek támogatása, a stabilitás és béke 
előmozdítása, valamint más globális 
kihívások kezelése, beleértve a migrációt 
és a mobilitást is;

b) globális szinten a demokrácia, a 
jogállamiság és az emberi jogok 
megszilárdítása és támogatása, a társadalmi 
szervezetek támogatása, a helyi és 
regionális hatóságok kapacitásépítésének 
támogatása, a stabilitás és béke 
előmozdítása, valamint más globális 
kihívások kezelése, beleértve a migrációt 
és a mobilitást is;

Or. fr

Módosítás 598
Elly Schlein, Norbert Neuser

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) globális szinten a demokrácia, a 
jogállamiság és az emberi jogok 
megszilárdítása és támogatása, a társadalmi 
szervezetek támogatása, a stabilitás és béke 
előmozdítása, valamint más globális 
kihívások kezelése, beleértve a migrációt
és a mobilitást is;

b) globális szinten a demokrácia, a 
jogállamiság és az emberi jogok 
megszilárdítása és támogatása, a társadalmi 
szervezetek támogatása, a stabilitás és béke 
előmozdítása, valamint más globális 
kihívások kezelése, beleértve a rendezett és 
biztonságos migrációt és mobilitás 
elősegítését is;
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Or. en

Módosítás 599
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szegénység csökkentése és 
hosszú távon annak felszámolása, 
különösen a legkevésbé fejlett 
országokban; az Unió által elfogadott 
nemzetközi kötelezettségvállalások és 
célkitűzések elérése, különösen a 2030-as 
menetrend, a fenntartható fejlesztési célok 
és a Párizsi Megállapodás tekintetében;

Or. en

Módosítás 600
Kati Piri

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a nők és lányok jogai védelmének 
és érvényesítésének előmozdítása, ideértve 
a gazdasági, munkajogi és szociális 
jogokat, valamint a szexuális és 
reproduktív egészséget és a kapcsolódó 
jogokat, többek között átfogó szexuális 
nevelés révén; a nem fizetett gondozás és 
házimunka elismerése és értékelése;

Or. en

Módosítás 601
Eleni Theocharous, Charles Tannock

Rendeletre irányuló javaslat
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3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az emberi jogok, a demokrácia, a 
felelősségteljes kormányzás és a 
jogállamiság előmozdítása, beleértve a 
legnehezebb körülményeket és sürgősségi 
helyzeteket, partnerségben a civil 
társadalommal, beleértve az emberi jogok 
védelmezőit is világszerte;

Or. en

Módosítás 602
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) fejlesztési együttműködés a 
partnerországokkal a fenntartható 
fejlődés megvalósítása, a szegénység 
felszámolása és az egyenlőtlenségek 
leküzdése érdekében a fenntartható 
fejlesztési célokban és a 2030-as 
menetrendben megfogalmazottak szerint;

Or. en

Módosítás 603
Eleni Theocharous

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) gyors reagálás válság-, instabil és 
konfliktushelyzetekre; a válság-, instabil és 
konfliktushelyzetekre; rezilienciával 
kapcsolatos kihívások kezelése, valamint a 
humanitárius segítségnyújtás és a 
fejlesztési tevékenység összekapcsolása; 

c) gyors reagálás válság-, instabil és 
konfliktushelyzetekre; a természeti és 
ember által okozott válsághelyzetekre, 
instabil helyzetekre, az emberi jogok 
megsértésére és konfliktushelyzetekre; 
rezilienciával kapcsolatos kihívások 
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továbbá külpolitikai szükségletek és 
prioritások figyelembevétele.

kezelése, valamint a humanitárius 
segítségnyújtás és a fejlesztési tevékenység 
összekapcsolása;

Or. en

Módosítás 604
Jean-Luc Schaffhauser

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) gyors reagálás válság-, instabil és 
konfliktushelyzetekre; rezilienciával 
kapcsolatos kihívások kezelése, valamint a 
humanitárius segítségnyújtás és a 
fejlesztési tevékenység összekapcsolása; 
továbbá külpolitikai szükségletek és 
prioritások figyelembevétele.

c) gyors reagálás válság-, instabil és 
konfliktushelyzetekre; rezilienciával 
kapcsolatos kihívások kezelése, valamint a 
humanitárius segítségnyújtás és a 
fejlesztési tevékenység összekapcsolása.

Or. fr

Módosítás 605
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) gyors reagálás válság-, instabil és 
konfliktushelyzetekre; a válság-, instabil és 
konfliktushelyzetekre; rezilienciával 
kapcsolatos kihívások kezelése, valamint a 
humanitárius segítségnyújtás és a 
fejlesztési tevékenység összekapcsolása; 
továbbá külpolitikai szükségletek és 
prioritások figyelembevétele.

c) gyors reagálás válság-, instabil és 
konfliktushelyzetekre; a válság-, instabil és 
konfliktushelyzetekre; rezilienciával 
kapcsolatos kihívások kezelése, valamint a 
humanitárius segítségnyújtás és a 
fejlesztési tevékenység összekapcsolása.

Or. en
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Módosítás 606
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) gyors reagálás válság-, instabil és 
konfliktushelyzetekre; a válság-, instabil és 
konfliktushelyzetekre; rezilienciával 
kapcsolatos kihívások kezelése, valamint a 
humanitárius segítségnyújtás és a 
fejlesztési tevékenység összekapcsolása; 
továbbá külpolitikai szükségletek és 
prioritások figyelembevétele.

c) gyors reagálás válság-, instabil és 
konfliktushelyzetekre; a válság-, instabil és 
konfliktushelyzetekre; rezilienciával 
kapcsolatos kihívások kezelése, valamint a 
humanitárius segítségnyújtás és a 
fejlesztési tevékenység összekapcsolása.

Or. en

Indokolás

A gyorsreagálási mechanizmust egyértelműen a rendkívüli és kivételes helyzetekhez kell kötni, 
és annak vészhelyzetekhez és konfliktusos helyzetekhez kell kapcsolódnia. A „külpolitikai 
szükségletek és prioritások” fogalom homályos, és szinte minden olyan helyzetre kiterjeszti e 
mechanizmus alkalmazási körét, amely az uniós érdeket érinti, így a mechanizmus szinten 
minden helyzetben alkalmazható lenne.

Módosítás 607
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a minőségi és inkluzív oktatás 
támogatása mint a fejlesztési és a 
nemzetközi együttműködési célok fő 
előmozdítója, az egyenlőtlenségek és a 
szegénység csökkentésén, az emberek 
egészségesebb és fenntarthatóbb 
életvitelre való alkalmassá tételén, 
valamint a tolerancia és a tudás 
előmozdításán keresztül, békésebb 
társadalmak építése érdekében;

Or. en
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Módosítás 608
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) b) a fejlődő országok gazdasági, 
társadalmi és környezeti szempontú 
fenntartható fejlődésének elősegítése azzal 
a célkitűzéssel, hogy – az ENSZ 
fenntartható fejlesztési céljaival 
összhangban – felszámolásra kerül a 
szegénység és lecsökkennek az 
egyenlőtlenségek;

Or. it

Indokolás

A különleges célkitűzések sorában külön ki kell emelni a fenntartható fejlesztési célokat.

Módosítás 609
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

törekvés a szegénység felszámolására, 
különösen a legkevésbé fejlett 
országokban;

Or. en

Módosítás 610
Urmas Paet

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

(2a) Fejlesztési együttműködés a 
partnerországokkal a fenntartható 
fejlesztési célokban és a 2030-as 
menetrendben meghatározott fenntartható 
fejlődés megvalósítása, az 
egyenlőtlenségek leküzdése és a 
szegénység felszámolása érdekében.

Or. en

Módosítás 611
Urmas Paet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Legalább a jelen rendelet 
keretében finanszírozott hivatalos 
fejlesztési támogatás 20%-át el kell 
különíteni valamennyi földrajzi és 
tematikus program keretében, évente és a 
tevékenységek időtartama alatt a 
társadalmi befogadás és a humán fejlődés 
érdekében, az alapvető szociális 
szolgáltatások – többek között a 
táplálkozás, az oktatás és a szociális 
védelem – támogatása és megerősítése 
céljából, hangsúlyt helyezve a leginkább 
marginalizált csoportokra, valamint a 
nőkre és a gyermekekre.

Or. en

Módosítás 612
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(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 95%-ának teljesítenie kell a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet Fejlesztési Támogatási 
Bizottsága által a hivatalos fejlesztési 
támogatásra vonatkozóan létrehozott 
kritériumokat. Ez a rendelet hozzájárul a 
2030-ig tartó időszakra szóló menetrend 
időkeretében azon kollektív uniós 
célkitűzés eléréséhez, hogy az uniós bruttó 
nemzeti jövedelem 0,20%-át a legkevésbé 
fejlett országok támogatására, 0,7%-át 
pedig hivatalos fejlesztési támogatásra 
fordítsák.

Or. en

Módosítás 613
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 614
Eduard Kukan

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 

(3) Az e rendelet szerinti kiadások 
legalább 90%-ának teljesítenie kell a 
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Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet Fejlesztési Támogatási 
Bizottsága által a hivatalos fejlesztési 
támogatásra vonatkozóan létrehozott 
kritériumokat.

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet Fejlesztési Támogatási 
Bizottsága által a hivatalos fejlesztési 
támogatásra vonatkozóan létrehozott 
kritériumokat.

Or. en

Módosítás 615
Jean-Luc Schaffhauser

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 92 %-ának teljesítenie kell a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet Fejlesztési Támogatási 
Bizottsága által a hivatalos fejlesztési 
támogatásra vonatkozóan létrehozott 
kritériumokat. E kiadások legalább 40 %-
át az Egyesült Nemzetek Gazdasági és 
Szociális Tanácsa által meghatározott 
legkevésbé fejlett országokra kell 
fordítani.

Or. fr

Módosítás 616
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) E rendelet keretében a hivatalos 
fejlesztési támogatásból finanszírozott 
földrajzi és tematikus programok legalább 
85%-ának évente és a tevékenységek 
időtartama alatt fő vagy jelentős célként a 
nemek közötti egyenlőség előmozdítására, 
illetve a nők és lányok jogainak, illetve 
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társadalmi szerepvállalásának 
megerősítésére kell irányulnia. Ezenfelül 
az e rendelet szerinti hivatalos fejlesztési 
támogatás 20%-ának fő célkitűzése a 
nemek közötti egyenlőség, valamint a nők 
és lányok jogainak, illetve társadalmi 
szerepvállalásának megerősítése kell hogy 
legyen valamennyi földrajzi és tematikus 
programban.

Or. en

Módosítás 617
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Legalább az e rendelet keretében 
finanszírozott hivatalos fejlesztési 
támogatás 20%-át el kell különíteni 
valamennyi földrajzi és tematikus 
program keretében, évente és a 
tevékenységek időtartama alatt a 
társadalmi befogadás és a humán fejlődés 
érdekében, az alapvető szociális 
szolgáltatások – többek között a 
táplálkozás, az oktatás és a szociális 
védelem – támogatása és megerősítése 
céljából, különösen a leginkább 
marginalizált csoportok, így a nők és 
gyermekek körében.

Or. en

Módosítás 618
Mirja Vehkaperä

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(3a) E rendelet keretében a hivatalos 
fejlesztési támogatásból finanszírozott 
földrajzi és tematikus programok legalább 
85%-ának fő vagy jelentős célként a 
nemek közötti egyenlőség előmozdítására, 
illetve a nők és lányok jogainak, illetve 
társadalmi szerepvállalásának 
megerősítésére kell irányulnia. Ezenfelül 
az e rendelet szerinti hivatalos fejlesztési 
támogatás 20%-ának fő célkitűzése a 
nemek közötti egyenlőség, valamint a nők 
és lányok jogainak, illetve társadalmi 
szerepvállalásának megerősítése kell hogy 
legyen valamennyi földrajzi és tematikus 
programban.

Or. en

Módosítás 619
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az e rendelet keretében 
finanszírozott hivatalos fejlesztési 
támogatás legalább 10%-át a jó minőségű 
inkluzív oktatás előmozdítására kell 
fordítani. A 32. cikkben előírt időközi 
értékelés feltárja az ahhoz szükséges 
lehetséges pénzügyi pályákat 2027-ig, 
hogy a 2030-ra elérjék a 15%-ot. Ezen 
összeg felét az alapfokú oktatásra kell 
költeni.

Or. en

Módosítás 620
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Legalább az e rendelet keretében 
finanszírozott hivatalos fejlesztési 
támogatás 20%-át el kell különíteni 
valamennyi földrajzi és tematikus 
program keretében, évente és a 
tevékenységek időtartama alatt a 
társadalmi befogadás és a humán fejlődés 
érdekében, az alapvető szociális 
szolgáltatások – többek között a 
táplálkozás, az oktatás és a szociális 
védelem – támogatása és megerősítése 
céljából, különösen a leginkább 
marginalizált csoportok, így a nők és 
gyermekek körében.

Or. en

Módosítás 621
Mirja Vehkaperä

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A rendelet keretében finanszírozott 
hivatalos fejlesztési támogatás 20 %-át 
minden programban a társadalmi 
befogadásra és humán fejlődésre kell 
fordítani, hangsúlyt helyezve az alapvető 
szociális szolgáltatásokra, különösen az 
egészségügyre és az oktatásra.

Or. en

Módosítás 622
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(1) Az e rendelet alapján nyújtott uniós 
finanszírozás megvalósítása a 
következőkön keresztül történik:

(1) Az e rendelet alapján nyújtott uniós 
finanszírozás programozása a 
következőkön keresztül történik:

Or. en

Módosítás 623
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet alapján nyújtott uniós 
finanszírozás megvalósítása a 
következőkön keresztül történik:

(1) Az e rendelet alapján nyújtott uniós 
finanszírozás alkalmazása a következőkön 
keresztül történik:

Or. en

Módosítás 624
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) földrajzi programok; a) (többéves) földrajzi programozási 
keret;

Or. en

Módosítás 625
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) tematikus programok; b) (többéves) tematikus programozási 
keret;
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Or. en

Módosítás 626
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e programok keretében megvalósított 
tevékenységeket össze kell kapcsolni a 
fenntartható fejlesztési célok elérésével.

Or. en

Módosítás 627
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A földrajzi programok az egy vagy több 
országgal a következő térségekben 
folytatott együttműködést foglalják 
magukba:

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján 
négy (többéves) földrajzi programozási 
keretet kell létrehozni, amelyek az egy 
vagy több országgal a következő 
térségekben folytatott együttműködést 
foglalják magukba:

Or. en

Módosítás 628
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Ázsia és a csendes-óceáni térség; c) Ázsia;
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Or. fr

Módosítás 629
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) Csendes-óceáni térség;

Or. fr

Indokolás

Meg kell őrizni a „csendes-óceáni térség” kitételt annak érdekében, hogy külön 
finanszírozásokat lehessen meghatározni e régió számára, amely az AKCS-államok 
csoportjába tartozik és részét képezi a Cotonoui Megállapodás lejártát követő 
tárgyalásoknak.

Módosítás 630
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) Amerika és a karib-tengeri térség. d) Amerika;

Or. fr

Módosítás 631
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) Karib-tengeri térség.

Or. fr
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Indokolás

Meg kell őrizni a „karib-tengeri térség” kitételt annak érdekében, hogy külön 
finanszírozásokat lehessen meghatározni e régió számára, amely az AKCS-államok 
csoportjába tartozik és részét képezi a Cotonoui Megállapodás lejártát követő 
tárgyalásoknak.

Módosítás 632
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A földrajzi programok az összes harmadik 
országra kiterjedhetnek az (EU) .../... 
rendeletben (IPA)80 meghatározott 
tagjelöltek és potenciális tagjelöltek, 
valamint az (EU) .../... tanácsi határozatban 
meghatározott tengerentúli országok és 
területek kivételével.

A földrajzi programok az összes harmadik 
országra kiterjedhetnek az (EU) .../...
rendeletben (IPA)80 meghatározott 
tagjelöltek és potenciális tagjelöltek, 
valamint az (EU) .../... tanácsi határozatban 
meghatározott tengerentúli országok és 
területek kivételével. Kontinentális vagy 
térségeken átnyúló hatókörű földrajzi 
programokat kell létrehozni.

_________________ _________________

80 Az Európai Parlament és a Tanács 
rendelete az Előcsatlakozási Támogatási 
Eszköz létrehozásáról (HL L...).

80 Az Európai Parlament és a Tanács 
rendelete az Előcsatlakozási Támogatási 
Eszköz létrehozásáról (HL L...).

Or. en

Módosítás 633
Louis-Joseph Manscour, Vincent Peillon

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kellően indokolt esetekben azonban a 
földrajzi programok a kölcsönösség és az 
arányosság elve alapján segítséget 
nyújthatnak a partnerországoknak és -
régióknak ahhoz, hogy fokozzák 
együttműködésüket az EUMSZ 349. 
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cikkében említett szomszédos legkülső 
régiókkal, valamint a Tanács TOT-
határozatának hatálya alá tartozó 
tengerentúli országokkal és területekkel.

Or. fr

Módosítás 634
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tematikus programok a fenntartható 
fejlesztési célok globális szintű 
teljesítéséhez kapcsolódó tevékenységeket 
foglalják magukba a következő 
területeken:

A tematikus programozási keretet 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal kell 
létrehozni, és annak magában kell 
foglalnia az uniós külső fellépésnek az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. cikke 
(5) bekezdésében, 8. cikkében és 
21. cikkében meghatározott célkitűzései és 
elvei – beleértve az alapvető jogok és elvek 
tiszteletben tartását, valamint az emberi 
jogok, a demokrácia és a jogállamiság 
védelmét és előmozdítását – és a 
fenntartható fejlesztési célok globális 
szintű teljesítéséhez kapcsolódó 
tevékenységeket A tevékenységeket a 
következő fejezetek alatt kell 
csoportosítani, de nem csak ezekre 
korlátozódnak:

Or. en

Módosítás 635
Jean-Luc Schaffhauser

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Emberi jogok és demokrácia; törölve
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Or. fr

Indokolás

Ez a homályos megfogalmazás mindenféle, a jó szándékon túlmutató beavatkozáshoz ürügyet 
szolgáltat.

Módosítás 636
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Emberi jogok és demokrácia; a) Emberi jogok, demokrácia, 
jogállamiság és alapvető szabadságok;

Or. en

Módosítás 637
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A nemek közötti egyenlőség, 
valamint a nők és a lányok társadalmi 
szerepvállalásának növelése;

Or. en

Módosítás 638
Jean-Luc Schaffhauser

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Társadalmi szervezetek; törölve
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Or. fr

Indokolás

A civil társadalom koncepciója az államok megkerülésére és arra szolgál, hogy kívülről 
beavatkozzanak az országok belpolitikájába.

Módosítás 639
Renaud Muselier

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Társadalmi szervezetek; b) Társadalmi szervezetek és helyi és 
regionális hatóságok;

Or. fr

Módosítás 640
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Stabilitás és béke; c) Békeépítés, konfliktusmegelőzés és 
stabilitás;

Or. en

Módosítás 641
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Stabilitás és béke; c) Stabilitás, béke és nemzetközi 
igazságszolgáltatás;
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Or. en

Módosítás 642
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tematikus programok az összes harmadik 
országra, valamint az (EU) .../... tanácsi 
határozatban meghatározott tengerentúli 
országokra és területekre is 
kiterjedhetnek.

A tematikus programok az összes harmadik 
országra kiterjedhetnek.
Az (EU) .../... tanácsi határozatnak 
megfelelően a tengerentúli országok és 
területek teljes hozzáféréssel rendelkeznek 
a tematikus programokhoz. Tényleges 
részvételüket a sajátosságaik és az előttük 
álló különleges kihívások 
figyelembevételével kell biztosítani.

Or. fr

Módosítás 643
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hozzájárulás a stabilitáshoz és a 
konfliktusmegelőzéshez sürgős helyzetben, 
kialakuló válsághelyzetben, 
válsághelyzetben vagy válságot követő 
helyzetben;

a) hozzájárulás a békéhez, a 
stabilitáshoz és a konfliktusmegelőzéshez 
sürgős helyzetben, kialakuló 
válsághelyzetben, válsághelyzetben vagy 
válságot követő helyzetben;

Or. en

Módosítás 644
Renaud Muselier

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hozzájárulás államok, társadalmak, 
közösségek és egyének rezilienciájának 
megerősítéséhez, valamint a humanitárius 
segítségnyújtás és a fejlesztési tevékenység 
összekapcsolása;

b) hozzájárulás államok, régiók, 
községek, városok és falvak, társadalmak, 
közösségek és egyének rezilienciájának 
megerősítéséhez, valamint a humanitárius 
segítségnyújtás és a fejlesztési tevékenység 
összekapcsolása;

Or. fr

Módosítás 645
Urmas Paet

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hozzájárulás államok, társadalmak, 
közösségek és egyének rezilienciájának 
megerősítéséhez, valamint a humanitárius 
segítségnyújtás és a fejlesztési tevékenység 
összekapcsolása;

b) hozzájárulás államok, társadalmak, 
közösségek, gyermekek és egyének 
rezilienciájának megerősítéséhez, valamint 
a humanitárius segítségnyújtás és a 
fejlesztési tevékenység összekapcsolása;

Or. en

Módosítás 646
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hozzájárulás államok, társadalmak, 
közösségek és egyének rezilienciájának 
megerősítéséhez, valamint a humanitárius 
segítségnyújtás és a fejlesztési tevékenység 
összekapcsolása;

b) hozzájárulás államok, társadalmak, 
közösségek, gyermekek és egyének 
rezilienciájának megerősítéséhez, valamint 
a humanitárius segítségnyújtás és a 
fejlesztési tevékenység összekapcsolása;

Or. en
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Módosítás 647
Jean-Luc Schaffhauser

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) külpolitikai szükségletek és 
prioritások kezelése.

törölve

Or. fr

Módosítás 648
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) külpolitikai szükségletek és 
prioritások kezelése.

törölve

Or. en

Módosítás 649
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) külpolitikai szükségletek és 
prioritások kezelése.

törölve

Or. en

Indokolás

A gyorsreagálási mechanizmust egyértelműen a rendkívüli és kivételes helyzetekhez kell kötni, 
és annak vészhelyzetekhez és konfliktusos helyzetekhez kell kapcsolódnia. A c) pont szinte 
minden olyan helyzetre kiterjeszti e mechanizmus alkalmazási körét, amely az uniós érdeket 
érinti, így a mechanizmus szinten minden helyzetben alkalmazható lenne.
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Módosítás 650
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyorsreagálási tevékenységek az összes 
harmadik országra, valamint az (EU) .../... 
tanácsi határozatban meghatározott
tengerentúli országokra és területekre is 
kiterjedhetnek.

A gyorsreagálási tevékenységek az összes 
harmadik országra kiterjedhetnek.
Az (EU) .../... tanácsi határozatnak 
megfelelően a tengerentúli országok és 
területek teljes hozzáféréssel rendelkeznek 
a gyorsreagálási tevékenységekhez.

Or. fr


	1172161HU.docx

