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RÖVID INDOKOLÁS

A következő többéves pénzügyi keret (a 2021–2027 közötti időszakra szóló többéves 
pénzügyi keret) kidolgozása lehetőséget teremthet az Európai Unió és tagállamai számára, 
hogy az együttműködéssel és európai szomszédsággal kapcsolatban globális jövőképet 
alakítsanak ki, amely olyan európai értékekben gyökerezik, mint például az emberi jogok és a 
környezetvédelmi normák védelmében, a nemek közötti egyenlőségben, valamint a nők és 
lányok társadalmi szerepvállalásának növelésében, a szegénységnek és a megkülönböztetés 
valamennyi formájának felszámolásában. Az előadó ezen az alapon tesz javaslatokat a 
bizottsági javaslat módosítására. 
A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszközt (NDICI) létrehozó 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat kimondja, hogy általános célkitűzése 
az uniós értékek és érdekek világszintű védelme és érvényre juttatása az Unió külső 
tevékenységei célkitűzései és elvei követésének céljából (3. cikk). Úgy tűnik azonban, hogy a 
javaslattervezet az EU rövid távú belső érdekeinek előmozdítására irányul, különösen a 
migráció és a biztonság tekintetében, a nemzetközi együttműködés és fejlesztés kárára. E 
hiányosságok csökkentése érdekében az előadó az érdekelt felek és nem kormányzati 
szervezetek szakértőinek támogatásával olyan véleményt fogalmazott meg, amely a fejlesztés 
feminista megközelítésén alapszik, és célja a nemzetközi együttműködési célkitűzések 
védelme, valamint a hosszú távú fenntartható fejlődés megvalósítása.
Az előadó javasolja a meglévő együttműködési eszközökre való nagyobb mértékű hivatkozást 
és a szakpolitikai koherencia megerősítését.  Az európai szerződésekben is megfogalmazott 
alapelvek szerint e rendeletnek elő kell segítenie a fenntartható fejlesztési célok 
megvalósítását az európai szomszédságpolitika keretében, és célkitűzéseiben biztosítania kell 
a politikai koherenciát a fenntartható fejlődés érdekében.  Az NDICI 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. A fenntartható fejlesztési célokat nem lehet 
megvalósítani, ha a célok és megközelítések csak egyetlen ágazatra korlátozódnak: a nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó 5. fenntartható fejlesztési cél horizontális jellegű, célja a 
nemek közötti egyenlőség megvalósítása és a nők szerepének erősítése a többi dimenzióban. 
Az Uniónak erősítenie kell a partnerségeket minden fejlesztési szereplő – nevezetesen a 
társadalmi szervezetek – között, és elő kell segítenie az interkulturális párbeszédet. 
Tevékenységének minden szempontból támogatnia kell az alapvető uniós értékeket és –
beleértve a szegénység felszámolásához való hozzájárulást – az egyenlőtlenség, különösen a 
nemek közötti egyenlőtlenség valamennyi formája elleni küzdelmet. Az új NDICI-nek 
támogatnia és fokoznia kell a béke megőrzésére, a konfliktusok kialakulásának megelőzésére, 
a kényszerű lakóhelyelhagyás kiváltó okainak leküzdésére, valamint a fokozott migrációs 
nyomással, továbbá természeti vagy ember okozta katasztrófákkal szembesülő 
embercsoportoknak, országoknak és régióknak nyújtott segítségre irányuló fellépéseket. 
Ezenkívül támogatnia kell a méltányos, emberi jogokkal összhangban lévő és nemi 
szempontból igazságos kereskedelempolitikát, a gazdasági diplomáciát és a gazdasági 
együttműködést. 
Az új eszköznek védenie kell és elő kell mozdítania a nőknek a béke megteremtőiként és a 
fenntartható fejlődés kulcsszereplőiként játszott szerepét. A feminista megközelítés rámutat, 
hogy a nők a történelem során sosem nemzeti alapokon alakították ki politikai identitásukat, 
hanem leggyakrabban a különböző háttérrel rendelkező nőkkel való nemzetközi 
kapcsolatépítésre és a kultúrák közötti párbeszédekre alapoztak.
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Az előadó véleménye szerint a rendelet célkitűzéseit csak az együttműködési eszközök 
megfelelő anyagi fedezetével lehet elérni, vagyis a megfelelő táplálkozás, a minőségi oktatás, 
a tisztességes és fenntartható foglalkoztatás támogatása révén, különösen a 
legkiszolgáltatottabb személyek, például a nők, a gyermekek és az LMBTIQ-személyek 
esetében, valamint az egészségügyi ellátás támogatásával, beleértve a biztonságos 
abortuszhoz való hozzáférést és az állampolgársághoz kapcsolódó egyéb alapvető szociális 
jogokat.
Az EU-nak meg kell haladnia a nemek közötti egyenlőség területén meglévő nemzetközi 
kötelezettségvállalásokat és uniós célkitűzéseket, és feminista megközelítést kell alkalmaznia, 
amely nemcsak a nők és a lányok, hanem mindenki számára az igazságosságot juttatja 
érvényre. A fejlesztési és együttműködési politika célja a megélhetés mindenki számára 
történő biztosítása, a környezet és az ökoszisztéma védelme, valamint a szociális és humán 
erőforrások biztosítása.  Az uniós együttműködési politikának figyelembe kell vennie 
társadalmi nemi szempontokat, valamint a gondozási munkára és a reprodukciós munkára is 
ki kell terjednie. Az ilyen gazdaságokat nem lehet a növekedés, a verseny és a hatékonyság 
szűk elvei alapján irányítani. Szükség van az uniós fejlesztési és együttműködési keret 
feminista szemszögből történő modernizálására és átértékelésére.

MÓDOSÍTÁS:

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot és a Fejlesztési 
Bizottságot mint illetékes bizottságokat, hogy vegyék figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

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, a szegénység felszámolásához 
való hozzájárulás, az egyenlőtlenség 
minden formája, különösen a nemek 
közötti egyenlőtlenségek elleni küzdelem 
támogatásának 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.
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Módosítás 2

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. 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, 
valamint az Európai Unióról szóló 
szerződés 21. cikke (2) bekezdésének c) 
pontja szerint megőrizze a békét, 
megelőzze a konfliktusok kialakulását és 
erősítse a nemzetközi biztonságot.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

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 

(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 
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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.

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. Figyelembe kell venni hozzá 
továbbá az összes szakpolitikának a 
konfliktusok dinamikájára gyakorolt 
hatását, és a rendelet alapján folytatott 
összes tevékenység és program során elő 
kell mozdítani a nemek közötti 
egyenlőséget figyelembe vevő megközelítés 
alkalmazását a nőkre, lányokra és az 
LMBTIQ-személyekre gyakorolt 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).

Módosítás 4

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 

(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 
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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.

közösség válasza a fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos globális kihívásokra és 
tendenciákra. Az EU támogatta e 
nemzetközi kötelezettségvállalások 
elfogadását, és e rendeletnek 
mindenekelőtt arra kell törekednie, hogy 
hozzájáruljon ezek eléréséhez. A 2030-ig 
tartó időszakra szóló menetrend, amelynek 
gerincét a fenntartható fejlesztési célok 
adják, átalakító hatású politikai keretet 
kínál a szegénység felszámolásához, a 
fenntartható fejlődés globális szinten való 
eléréséhez, valamint a békés, igazságos és 
mindenkit, beleértve mindenféle nemi 
identitású személyt 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 nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó 5. 
fenntartható fejlesztési cél horizontális 
jellegű, célja a nemek közötti egyenlőség 
megvalósítása és a nők társadalmi 
szerepvállalásának erősítése ezen összes 
dimenzióban. A 2030-ig tartó időszakra 
szóló menetrend célja az, hogy senki ne 
maradjon ki a fejlődés folyamatából, az 5. 
cél pedig kifejezetten a nőkkel és a 
lányokkal szembeni megkülönböztetés 
valamennyi formájának felszámolása, 
célul tűzve ki olyan betartható jogi 
szabályozás elfogadását, valamint a már
meglévő jogi szabályozás megerősítését, 
amely előmozdítja a nemek közötti 
egyenlőséget. 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 
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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 
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).

Módosítás 5

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) 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 
értékeket, hozzájárulva ezzel a szegénység 
felszámolásához, az egyenlőtlenség, 
különösen a nemek közötti egyenlőtlenség 
valamennyi formája elleni küzdelemhez, a 
béke megőrzéséhez, a konfliktusok 
kialakulásának megelőzéséhez számos 
szakértő és érdekelt fél béketeremtő 
tárgyalásokba való bevonásával, a 
nemzetközi védelem és biztonság 
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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.

erősítéséhez, a migráció és a 
lakóhelyelhagyás okainak leküzdéséhez, 
valamint a fokozott migrációs nyomással, 
továbbá természeti vagy ember okozta
katasztrófákkal szembesülő 
embercsoportok, országok és régiók 
részére történő segítségnyújtáshoz, a 
tisztességes, az emberi jogokkal 
összhangban lévő és nemek közötti 
egyenlőség szempontjából igazságos 
kereskedelempolitika, gazdasági 
diplomácia és gazdasági együttműködés 
támogatásához, a digitális megoldások és 
technológiák előmozdításához, valamint az 
uniós szakpolitikák nemzetközi 
dimenzióinak megerősítéséhez és az 
igazságos és inkluzív társadalmak 
létrehozásának elősegítéséhez. 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.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az Uniónak el kell ismernie a nők 
kulcsfontosságú szerepét a 
béketeremtésben. E rendelet 
végrehajtásának magában kell foglalnia 
az Egyesült Nemzetek Szervezete 
Biztonsági Tanácsának a nőkről, a 
békéről és a biztonságról szóló 1325. sz. 
határozatának végrehajtását is, elismerve 
annak elsődleges célkitűzését, nevezetesen 
a nők védelmét, valamint a politikai és a 
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döntéshozatali folyamatokban való –
továbbra is alacsony – részvételük jelentős 
mértékű növelését. Kulcsfontosságú, hogy 
a nők érdemben részt vegyenek a 
döntéshozatali folyamatokban azok összes 
szintjén, mert így születhetnek olyan, a 
nemek közötti egyenlőség szempontját 
figyelembe vevő válaszok, amelyekkel 
kezelhetőek a mélyben meghúzódó 
egyenlőtlenségek.

Módosítás 7

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 
okozta katasztrófákat és az elhúzódó 
válságokat. Nagyobb nyomatékra és 
kollektív megközelítésekre van szükség a 
kockázatcsökkentést, megelőzést, 
mérséklést és készültséget illetően, 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.

(11) A globális stratégiával és a 2015. 
március 18-án elfogadott, a 2015–2030-as 
időszakra szóló sendai 
katasztrófakockázat-csökkentési 
kerettel[1], 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 
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 az emberi jogokon alapuló,
tartós helyreállítás előmozdítására. E 
rendeletnek ezért hozzá kell járulnia a 
reziliencia megerősítéséhez, valamint a 
humanitárius segítségnyújtás és a 
fejlesztési tevékenység a földrajzi és 
társadalmi nemi szempontokat figyelembe 
vevő programokon és gyorsreagálási 
tevékenységeken keresztül történő 
összekapcsolásához.

__________________ __________________

61 „A sendai katasztrófakockázat- 61 „A sendai katasztrófakockázat-
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csökkentési keret”, amelyet 2015. március 
18-án fogadtak el és az ENSZ Közgyűlése 
2015. június 3-án hagyott jóvá 
(A/RES/69/283). Közös közlemény az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának:

csökkentési keret”, amelyet 2015. március 
18-án fogadtak el és az ENSZ Közgyűlése 
2015. június 3-án hagyott jóvá 
(A/RES/69/283). Közös közlemény az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának:

Módosítás 8

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, különös figyelemmel az 
alapvető szociális szolgáltatásokra, ezen 
belül is az egészségügyre és az oktatásra.

Módosítás 9

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 jelentős célként tartalmaznia kell a 
nemek közötti egyenlőséget, és létre kell 
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hozni egy, a nemek közötti egyenlőséggel 
foglalkozó tematikus programot. E 
kötelezettségvállalásokat az eszköz minden 
pillére alatt egyedi célkitűzések fogják 
tükrözni, figyelembe véve emellett a 
nemek közötti egyenlőséget és a nők és a
lányok társadalmi szerepvállalásának 
növelését mint horizontális célkitűzést. A 
gyermekek és a fiatalok, különösen a 
lányok és a fiatal nők 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 a 
nők és lányok 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.

Módosítás 10

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

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
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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 más, instabil 
és leginkább rászoruló országok –, mind 
tematikus szempontból – a fenntartható 
fejlesztési célok elérése, az emberek 
biztonsága és védelme (a migráció során 
is), az éghajlatváltozás elleni küzdelem és
az emberi jogok érvényre juttatásához való 
hozzájárulás területén is, többek között az 
Unió minden partnerországában a nemek 
közötti egyenlőség tekintetében –
tükröznie kell a stratégiai prioritásokra való 
összpontosítás szükségességét.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) E rendeletnek ki kell térnie a nők 
jogai és a nemek közötti egyenlőség 
területén globális szinten megfigyelhető 
fokozódó visszaesésre; támogatnia kell a 
szexuális és reproduktív egészséggel és 
jogokkal (a színvonalas és elérhető 
tájékoztatáshoz, oktatáshoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel) 
foglalkozó, valamint a nemi alapú erőszak 
(többek között, de nem kizárólag az olyan 
káros hagyományos gyakorlatok, mint 
például a női nemi szervek 
megcsonkítása, az úgynevezett becsület 
védelmében elkövetett bűncselekmények, 
a nemi erőszak, a szexuális erőszak, a 
kapcsolati erőszak, valamint az állam által 
elnézett gyermekházasságok és nemi 
alapú megkülönböztetés) ellen küzdő 
szervezeteket, és elegendő működési 
kapacitást kell biztosítania számukra.
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(19) A 2015-ben felülvizsgált európai 
szomszédságpolitika[1], 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 és védelem,
migráció és mobilitás, beleértve a migráció 
és a lakóhelyelhagyás okainak és a nőkre 
és a lányokra gyakorolt egyenlőtlen 
hatásának 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. E rendeletnek elő kell 
segítenie a fenntartható fejlesztési célok 
megvalósítását az Unión kívüli 
országokban, és célkitűzéseiben 
biztosítania kell a politikai koherenciát a 
fenntartható fejlődés érdekében.

__________________ __________________

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.
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Módosítás 14

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 Eszköz,66 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 Eszköz,66 a közös 
kül-, biztonság- és védelmi politika 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.

__________________ __________________

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)0465.

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

64 A Tanács 1257/96/EK rendelete (1996. 
június 20.) a humanitárius 
segítségnyújtásról (HL L 163., 1996.7.2., 
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1. o.). 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)0461.

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)0462.

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.

Módosítás 15

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 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, a 
nemek közötti egyenlőséget figyelembe 
vevő megközelítést alkalmazva.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés
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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 és a lányok 
jogainak, valamint 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 
szereppel kell rendelkeznie.

Módosítás 17

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 nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos kérdésekkel való foglalkozás 
során munkájuknak összhangban kell 
lennie a nőkkel szemben alkalmazott 
hátrányos megkülönböztetések minden 
formájának kiküszöböléséről szóló ENSZ-
egyezményben (CEDAW) és adott esetben 
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az Európa Tanács nőkkel szembeni 
erőszak és a kapcsolati erőszak elleni 
küzdelemről és azok megelőzéséről szóló 
egyezményében (a továbbiakban: 
isztambuli egyezmény) foglalt elvekkel.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) A fejlesztéspolitikáról szóló 
konszenzusnak megfelelően e rendelet 
elmélyíti a fenntartható fejlődés 
előmozdításán fáradozó társadalmi 
szervezetekkel való partnerségeket azáltal, 
hogy megfelelő mozgásteret és működési 
környezetet biztosít a társadalmi 
szervezetek számára, hogy betölthessék 
sokoldalú szerepüket az emberi jogok –
többek között a nők és lányok jogai –
valamint a demokrácia, a jogállamiság, a 
társadalmi igazságosság előmozdítóiként, 
a jogosultak védelmezőiként, továbbá a 
hatóságok tevékenységét figyelemmel 
kísérő és elszámoltató, független 
érdekképviseleti, a változásokat 
érvényesítő és eredményező szerepüket 
többek között a fejlesztéssel kapcsolatos 
oktatás és tájékoztatás révén. E rendelet 
előmozdítja a civil társadalmi független 
mozgástér biztosítását, és növeli a 
társadalmi szervezetek 
kapacitásépítéséhez nyújtott támogatást, 
hogy azok nagyobb mértékben vegyenek 
részt a fejlesztési folyamatban és jobban 
tudják azt befolyásolni, hozzájárulva ezzel 
a politikai, társadalmi, környezeti és 
gazdasági fejlődéshez.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés
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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, beleértve 
a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs 
Alapban meghatározott prioritásokat. E 
célból – és az előre nem látható 
körülmények sérelme nélkül – pénzügyi 
keretösszegének 10%-át a migráció és a 
lakóhelyelhagyás okainak kezelésére, 
valamint – a nemek közötti egyenlőség 
szempontjának érvényesítésével – a 
lakóhelyüket elhagyni kényszerült 
személyek és a befogadó közösségek 
szükségleteinek kielégítésére kell 
fordítani. Ezenkívül a migrációkezelés és -
irányítás, többek között a menekültek és 
migránsok jogainak védelme a rendelet 
célkitűzésein belül, a biztonságos és 
szabályos migráció megkönnyítésével 
hozzájárul a migráció fejlesztési 
előnyeinek növeléséhez.

Módosítás 20

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 

(32) Az e rendelet szerinti finanszírozási 
formákat és végrehajtási módokat annak 
alapján kell megválasztani, hogy a 
partnernek milyen szükségletei, 
preferenciái, különleges körülményei és 
nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
problémái vannak, valamint hogy e 
formák és módok mennyire alkalmasak a 
tevékenységek egyedi célkitűzéseinek 
megvalósítására és eredmények elérésére, 
figyelembe véve különösen az ellenőrzések 
költségeit, az adminisztratív terheket és a 
szabályok be nem tartásának várható 
kockázatát. Ennek keretében mérlegelni 
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költségvetési rendelet 125. cikkének (1) 
bekezdésében említettek szerint.

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.

Módosítás 21

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 békés, 
igazságos és befogadó társadalmak 
előmozdítására, a fenntartható és inkluzív 
haladásra, tisztességes munka és 
gazdasági lehetőségek létrehozására –
különösen a legkiszolgáltatottabb 
emberek, mint például a nők, lányok és az 
LMBTI-személyek, a konfliktusok 
áldozatai és a fogyatékossággal élő 
személyek számára –, a társadalmi-
gazdasági ágazatok, a mikro-, kis- és 
középvállalkozások és a – különösen nők 
tulajdonában lévő – szövetkezetek 
támogatásával, valamint az 
éghajlatváltozásra, a környezeti romlásra, 
valamint a migráció és a lakóhelyelhagyás 
– a nőket és a lányokat aránytalanul nagy 
mértékben érintő – 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 
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minősülnek. 

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(35) Az EFFA+-nak maximalizálnia kell 
a finanszírozás addicionalitását, kezelnie 
kell a piaci hiányosságokat és az 
optimálistól elmaradó beruházási 
helyzeteket, innovatív termékeket kell 
nyújtania, valamint magánszektorbeli 
forrásokat kell bevonnia, különös 
tekintettel a helyi fenntartható fejlődésre, 
amely támogathatja a nők nagyobb 
társadalmi szerepvállalását és 
ösztönözheti önrendelkezésüket. 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.

Módosítás 23

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 

(36) A jelenlegi EFFA-garanciára és a 
külső fellépésekre vonatkozó 
garanciaalapra építve létre kell hozni egy 
külső tevékenységi garanciát. A külső 
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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 
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.

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 munkahelyteremtésre, különös 
tekintettel a kiszolgáltatott csoportokat, 
többek között a nőket, az LMBTI-
személyeket és a fogyatékossággal élő 
személyeket megcélzó munkahelyekre. 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, valamint amelyek a 
fenntarthatóság legmagasabb garanciáit 
biztosítják és hosszú távú és a nemek 
közötti egyenlőség szempontját érvényesítő 
fejlesztési hatással járnak. A külső 
tevékenységi garancia által támogatott 
műveleteket környezeti, pénzügyi és 
társadalmi szempontokat vizsgáló alapos 
előzetes és utólagos értékelésnek kell 
kísérnie, beleértve a nőkre gyakorolt 
egyedi hatás és az érintett és elszigetelt 
közösségekre gyakorolt hatás értékelését, 
valamint azok hatékony kezelési 
módjainak azonosítását, a jogalkotás 
minőségének javításával kapcsolatos 
követelményeknek megfelelően. A külső 
tevékenységi garanciát nem lehet alapvető 
közszolgáltatások nyújtására felhasználni, 
az ilyen szolgáltatások nyújtása továbbra is 
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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.).

Módosítás 24

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 a védelmet, 
a stabilitást, az éghajlatváltozást és 
környezetet, az óceánokat, valamint a 
migrációs válságot és annak okait érintő 
globális kihívásokhoz, amelyek 
aránytalanul nagy mértékben érintik a 
nőket és a lányokat, és a kiszolgáltatott 
csoportok, többek között az LMBTI-
személyek számára nagyobb veszélyekkel 
járnak. 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 
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kerülhet sor.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás78 (22) és 
(23) bekezdése értelmében a programot 
egyedi nyomonkövetési követelmények 
útján gyűjtött információk alapján értékelni 
kell, kerülve a túlszabályozást és – főként a 
tagállamokra nehezedő – adminisztratív 
terheket. Ezek a követelmények – adott 
esetben – a program tényleges hatásainak 
értékeléséhez alapul szolgáló mérhető 
mutatókat is magukban foglalhatnak. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten, és hogy e konzultációkra 
a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. 
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(47) A jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás78 (22) és 
(23) bekezdése értelmében a programot 
egyedi nyomonkövetési követelmények 
útján gyűjtött információk alapján értékelni 
kell, kerülve a túlszabályozást és – főként a 
tagállamokra nehezedő – adminisztratív 
terheket. Ezeknek a követelményeknek –
adott esetben – a program tényleges 
hatásainak értékeléséhez alapul szolgáló 
mérhető mutatókat is magukban kell 
foglalniuk, például nemek szerinti 
lebontott adatokat. Különösen fontos, 
hogy a Bizottság az előkészítő munkája 
során megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak 
megfelelően kerüljön sor. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

__________________ __________________

78 Intézményközi megállapodás az Európai 
Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az 
Európai Bizottság között a jogalkotás 
minőségének javításáról, 2016. április 13. 
(HL L 123., 2016.5.12., 1–14. o.).

78 Intézményközi megállapodás az 
Európai Parlament, az Európai Unió 
Tanácsa és az Európai Bizottság között a 
jogalkotás minőségének javításáról, 2016. 
április 13. (HL L 123., 2016.5.12., 1–14. 
o.).
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Módosítás 26

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 megfogalmazott célkitűzések 
és elvek követése céljából, az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 208.
cikkében meghatározott uniós fejlesztési 
együttműködés politikai kerete, a 
fejlesztéspolitikáról szóló európai 
konszenzus, a 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó fenntartható fejlesztési 
menetrend, a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó II. uniós cselekvési terv és az 
éghajlatváltozásról szóló párizsi 
megállapodás tiszteletben tartása mellett.

Módosítás 27

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 fenntartható 
fejlődés elérése, a szegénység 
felszámolása és az egyenlőtlenség –
többek között a nemek közötti 
egyenlőtlenség – minden formája elleni 
küzdelem célkitűzésével;
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Módosítás 28

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 –
többek között a nőszervezetek –
támogatása, a békeépítés, a konfliktusok 
megelőzése és az igazságos és befogadó 
társadalmak előmozdítása, a stabilitás és a
béke előmozdítása, valamint más globális 
kihívások kezelése, beleértve a migrációt, a 
mobilitást és az éghajlatváltozást is;

Módosítás 29

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) E rendeletnek az 5. cél horizontális 
sajátosságait szem előtt tartva a 2030-ig 
tartó időszakra szóló menetrend 
időtartamán belül hozzá kell járulnia a 
közös uniós célkitűzésekhez. 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 jelenlegi
kritériumokat.

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A fejlesztéspolitikáról szóló 
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európai konszenzussal összhangban a 
jelen rendelet keretében finanszírozott 
hivatalos fejlesztési támogatás legalább 
20%-át el kell különíteni valamennyi 
földrajzi és tematikus program esetében, 
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 
marginalizálódott csoportok, így a nők és 
gyermekek körében.

Módosítás 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó II. uniós cselekvési terv 
meglévő kötelezettségvállalásaival 
összhangban a jelen rendelet keretében 
finanszírozott hivatalos fejlesztési 
támogatás legalább 85%-ának valamennyi 
földrajzi és tematikus program esetében, 
évente és a tevékenységek időtartama alatt 
jelentős célként a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítására, valamint a 
nők és lányok jogainak és társadalmi 
szerepvállalásának megerősítésére kell 
irányulnia.

Módosítás 32

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 lányok társadalmi 
szerepvállalásának növelése
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Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 7 000 millió EUR tematikus 
programokra:

b) 9700 millió EUR tematikus 
programokra:

Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A nemek közötti egyenlőség, 
valamint a nők és lányok társadalmi 
szerepvállalásának növelése: 1700 millió 
EUR,

Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Stabilitás és béke: 1 000 millió 
EUR,

– Békeépítés, konfliktusmegelőzés és 
stabilitás: 1000 millió EUR,
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Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 10 200 millió EUR összegű, 
újonnan felmerülő kihívások és prioritások 
számára képzett tartalék a 15. cikkel 
összhangban növeli a (2) bekezdésben 
említett összegeket.

(3) A 7500 millió EUR összegű, 
újonnan felmerülő kihívásokra és 
szükségletekre elkülönített keretösszeg a 
15. cikkel összhangban növeli a (2) 
bekezdésben említett összegeket.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet végrehajtására vonatkozó 
átfogó szakpolitikai keretet a társulási 
megállapodások, a partnerségi és 
együttműködési megállapodások, a 
multilaterális megállapodások és a 
partnerországokkal jogilag kötelező erejű 
kapcsolatot létrehozó egyéb 
megállapodások, valamint az Európai 
Tanács következtetései és a Tanács 
következtetései, a csúcstalálkozókon tett 
nyilatkozatok, illetve a partnerországokkal 
folytatott magas szintű találkozók 
következetései, az Európai Parlament 
vonatkozó állásfoglalásai, a Bizottság 
közleményei, továbbá a Bizottság és az 
Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjének közös közleményei adják.

Az e rendelet végrehajtására vonatkozó 
átfogó szakpolitikai keretet a társulási 
megállapodások, a partnerségi és 
együttműködési megállapodások, a 
multilaterális megállapodások és a 
partnerországokkal jogilag kötelező erejű 
kapcsolatot létrehozó egyéb 
megállapodások, valamint az Európai 
Tanács következtetései és a Tanács 
következtetései, a csúcstalálkozókon tett 
nyilatkozatok, illetve a partnerországokkal 
folytatott magas szintű találkozók 
következetései, az Európai Parlament 
vonatkozó állásfoglalásai, a Bizottság 
közleményei, továbbá a Bizottság és az 
Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjének közös közleményei adják. 
Ide tartozik továbbá többek között az EU 
kül- és biztonságpolitikára vonatkozó 
globális stratégiája, a külső konfliktusok 
és válságok uniós integrált megközelítése, 
az európai konszenzus a 
fejlesztéspolitikáról, a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó uniós cselekvési 
terv, az Egyesült Nemzetek Szervezete 
Biztonsági Tanácsának a nőkről, a 
békéről és a biztonságról szóló 1325. 
(2000) sz. és 1820. (2008) sz. 
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határozatának uniós végrehajtása.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Olyan, jogokon alapuló 
megközelítést kell alkalmazni, amely 
minden – polgári, politikai vagy gazdasági, 
társadalmi és kulturális – emberi jogra 
kiterjed annak érdekében, hogy integrálja 
az emberi jogi elveket, a szegényebb és 
kiszolgáltatottabb csoportokra
összpontosítva támogassa a jogaik 
megszerzésében azokat, akiket a jogok 
megilletnek, és segítséget nyújtson a 
partnerországoknak a nemzetközi emberi 
jogi kötelezettségeik teljesítéséhez. E 
rendeletnek elő kell mozdítania a nemek 
közötti egyenlőséget és a nők társadalmi 
szerepvállalásának növelését.

(2) Olyan, jogokon alapuló 
megközelítést kell alkalmazni, amely 
minden – polgári, politikai vagy gazdasági, 
társadalmi és kulturális – emberi jogra 
kiterjed annak érdekében, hogy integrálja 
az emberi jogi elveket – köztük a nők 
jogait és a nemek közötti egyenlőséget –, a 
marginalizálódott csoportokra – például a 
nőkre és a fiatalokra, az idősekre, a 
fogyatékossággal élő személyekre, a 
kisebbségekre és az őslakos népekre, 
valamint az LMBTI-személyekre –
összpontosítva támogassa a jogaik 
megszerzésében azokat, akiket a jogok 
megilletnek, és segítséget nyújtson a 
partnerországoknak a nemzetközi emberi 
jogi kötelezettségeik teljesítéséhez.

Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) E rendelet azáltal mozdítja elő a 
nemek közötti egyenlőséget és a nők 
társadalmi szerepvállalásának növelését, 
hogy kifejezetten a nemek közötti 
egyenlőség harmadik országokban való 
javítására irányoz elő finanszírozást, 
valamint általánosságban biztosítja, hogy 
a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
mutató az összes projekt megtervezésének, 
végrehajtásának és értékelésének részét 
képezze. A nők jogait, a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítását és az éghajlati 
igazságosságot általánosan érvényre kell 
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juttatni kell a nemzeti és regionális 
stratégiai programokban.

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) E rendelet előmozdítja a Pekingi 
Cselekvési Platformnak és a nemzetközi 
népesedési és fejlesztési konferencia 
cselekvési programjának, valamint az ezek 
felülvizsgálati 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.

Módosítás 42

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) E rendelet előmozdítja a 
gyermekek és fiatalok, különösen a 
lányok és fiatal nők társadalmi 
szerepvállalásának növelését, valamint 
egyben hozzájárul ahhoz, hogy 
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kibontakoztathassák azt a bennük rejlő 
lehetőséget, hogy kulcsszerepet 
vállaljanak a változásokban.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió multilaterális és szabályalapú 
megközelítést mozdít elő a globális 
javakra és kihívásokra vonatkozóan, és e 
tekintetben együttműködést folytat a 
tagállamokkal, partnerországokkal, 
nemzetközi szervezetekkel és más 
donorokkal.

Az Unió multilaterális és szabályalapú 
megközelítést mozdít elő a globális 
közjavakra és kihívásokra vonatkozóan, és 
e tekintetben együttműködést folytat a 
tagállamokkal, partnerországokkal, 
nemzetközi szervezetekkel és más 
donorokkal.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A partnerországokkal fennálló 
kapcsolatokban figyelembe kell venni ezen 
országoknak a kötelezettségvállalások, a 
nemzetközi megállapodások és az Unióval 
meglévő szerződéses kapcsolatok 
teljesítése terén elért eredményeit.

A partnerországokkal fennálló 
kapcsolatokban figyelembe kell venni ezen 
országoknak a kötelezettségvállalások, a 
nemzetközi megállapodások – különösen a 
Párizsi Megállapodás – és az Unióval 
meglévő szerződéses kapcsolatok 
teljesítése terén elért eredményeit.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyrészről az Unió és tagállamai, 
másrészről a partnerországok közötti 
együttműködés – adott esetben – a 

Az egyrészről az Unió és tagállamai, 
másrészről a partnerországok közötti 
együttműködés a következő 
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következő fejlesztéshatékonysági 
alapelveket veszi alapul és mozdítja elő: a 
partnerországok fejlesztési prioritásokkal 
kapcsolatos felelősségvállalása, 
eredményorientáltság, inkluzív fejlesztési 
partnerségek, átláthatóság és kölcsönös 
elszámoltathatóság. Az Unió előmozdítja a 
források eredményes és hatékony 
mozgósítását és felhasználását.

fejlesztéshatékonysági alapelveket veszi 
alapul és mozdítja elő: a partnerországok 
fejlesztési prioritásokkal kapcsolatos 
felelősségvállalása, eredményorientáltság, 
inkluzív fejlesztési partnerségek, 
átláthatóság, kölcsönös elszámoltathatóság
és a nemek közötti egyenlőség. Az Unió 
előmozdítja a források eredményes és 
hatékony mozgósítását és felhasználását.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az inkluzív partnerség elvével 
összhangban a Bizottság – adott esetben –
gondoskodik arról, hogy megfelelő 
konzultációra kerüljön sor a 
partnerországokból származó érintett 
érdekelt felekkel, beleértve a társadalmi 
szervezeteket és a helyi hatóságokat is, 
valamint gondoskodik arról, hogy ezen 
érdekelt felek időben hozzáférjenek a 
vonatkozó információkhoz, hogy ennek 
révén érdemi szerepet játszhassanak a 
programok kialakítására, végrehajtására és 
kapcsolódó nyomon követésére vonatkozó 
eljárásokban.

Az inkluzív partnerség elvével 
összhangban a Bizottság gondoskodik 
arról, hogy megfelelő konzultációra 
kerüljön sor a partnerországokból 
származó érintett érdekelt felekkel, 
beleértve a társadalmi szervezeteket, 
nőszervezeteket és a helyi hatóságokat is, 
valamint gondoskodik arról, hogy ezen 
érdekelt felek időben hozzáférjenek a 
vonatkozó információkhoz, és érdemi 
szerepet játszhassanak a programok 
kialakítására, végrehajtására és kapcsolódó 
nyomon követésére vonatkozó 
eljárásokban.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az e rendelet szerinti programok és 
tevékenységek érvényesítik az 
éghajlatváltozás, a környezetvédelem és a 
nemek közötti egyenlőség szempontjait, és 
kezelik a fenntartható fejlesztési célok 
közötti összefüggéseket, hogy 
előmozdítsák azokat az integrált 
tevékenységeket, amelyek járulékos előnyt 

(6) Az e rendelet szerinti programok és 
tevékenységek érvényesítik a 
konfliktusmegelőzés és a békeépítés, a 
konfliktusérzékenység, az éghajlatváltozás, 
a környezetvédelem és a nemek közötti 
egyenlőség, valamint a nők társadalmi 
szerepvállalása növelésének szempontjait, 
és kezelik a fenntartható fejlesztési célok 
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teremthetnek és koherens módon többféle 
célkitűzést teljesíthetnek. Ezeknek a 
programoknak és tevékenységeknek 
kockázati és sebezhetőségi elemzésen kell 
alapulniuk, rezilienciára vonatkozó 
megközelítést kell magukba foglalniuk, 
továbbá konfliktusérzékenynek kell 
lenniük. Azt az alapelvet kell követniük, 
hogy „senki sem maradhat ki a fejlődés 
folyamatából”.

közötti összefüggéseket, hogy 
előmozdítsák azokat az integrált 
tevékenységeket, amelyek járulékos előnyt 
teremthetnek és koherens módon többféle 
célkitűzést teljesíthetnek. Ezeknek a 
programoknak és tevékenységeknek 
kockázati és sebezhetőségi elemzésen kell 
alapulniuk, rezilienciára vonatkozó 
megközelítést kell magukba foglalniuk, 
továbbá konfliktusérzékenynek kell 
lenniük. Azokat az alapelveket kell 
követniük, hogy „senki sem maradhat ki a 
fejlődés folyamatából” és „ne ártsunk”.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Katonai szereplők fejlesztést és 
fejlesztésbiztonságot szolgáló 
kapacitásépítése

Békeépítők fejlesztést és 
fejlesztésbiztonságot és -védelmet szolgáló 
kapacitásépítése

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A fenntartható fejlődéshez való 
hozzájárulás érdekében, amelyhez stabil, 
békés és befogadó társadalmakra van 
szükség, az e rendelet szerinti uniós 
támogatást a (4) bekezdésben foglalt 
rendkívüli körülmények esetén fel lehet 
használni egy szélesebb körű biztonsági 
ágazati reformmal összefüggésben, vagy a 
partnerországokban a katonai szereplők 
kapacitásépítéséhez fejlesztést és 
fejlesztésbiztonságot célzó tevékenységek 
végrehajtása érdekében.

(2) A fenntartható fejlődéshez való 
hozzájárulás érdekében, amelyhez stabil, 
békés, a nemek közötti egyenlőségen 
alapuló és befogadó társadalmakra van 
szükség, az e rendelet szerinti uniós 
támogatást a (4) bekezdésben foglalt 
rendkívüli körülmények esetén fel lehet 
használni egy szélesebb körű biztonsági és 
védelmi ágazati reformmal 
összefüggésben, vagy a 
partnerországokban a békeépítő szereplők 
kapacitásépítéséhez fejlesztést és 
fejlesztésbiztonságot célzó tevékenységek 
végrehajtása érdekében.
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Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e cikk szerinti támogatás 
kiterjedhet különösen a fejlesztést és a 
fejlesztésbiztonságot szolgáló 
kapacitásépítési programokra, beleértve a 
képzést, a mentorálást és a tanácsadást, 
valamint felszerelések biztosítását, 
infrastrukturális fejlesztéseket és az e 
támogatáshoz közvetlenül kapcsolódó 
szolgáltatásokat.

(3) Az e cikk szerinti támogatás 
kiterjedhet különösen a fejlesztést és a 
fejlesztésbiztonságot és -védelmet szolgáló 
kapacitásépítési programokra, beleértve a 
képzést, a mentorálást és a tanácsadást, 
valamint felszerelések biztosítását, 
infrastrukturális fejlesztéseket és az e 
támogatáshoz közvetlenül kapcsolódó 
szolgáltatásokat.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben az e rendelet szerinti 
uniós célkitűzések megfelelő 
megvalósítása olyan követelményeket 
támaszt, amelyek katonai szereplők 
bevonása nélkül nem teljesíthetők, és 
veszély fenyegeti a működő állami 
intézmények fennállását vagy az emberi 
jogok és az alapvető szabadságok 
védelmezését, és az állami intézmények 
nem képesek kezelni ezt a veszélyt; és

a) amennyiben az e rendelet szerinti 
uniós célkitűzések megfelelő 
megvalósítása olyan követelményeket 
támaszt, amelyek katonai szereplők 
bevonása nélkül nem teljesíthetők, és 
veszély fenyegeti a működő állami 
intézmények fennállását vagy az emberi 
jogok, a nemek közötti egyenlőség és az 
alapvető szabadságok védelmezését, és az 
állami intézmények nem képesek kezelni 
ezt a veszélyt;

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A Bizottság gondoskodik arról is, 
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hogy a katonai erők reformját célzó 
tevékenységek hozzájáruljanak ahhoz, 
hogy a katonai erők átláthatóbbak és 
elszámoltathatóbbak legyenek, és nagyobb 
tiszteletben tartsák a joghatóságuk alá 
tartozó valamennyi nő, férfi, lány és fiú 
emberi jogait.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság megfelelő
kockázatértékelési, nyomonkövetési és 
értékelési eljárásokat dolgoz ki az e cikk 
szerinti intézkedések tekintetében.

(7) A Bizottság a teljes szakpolitikai 
folyamatba aktívan bevonja a befogadó 
civil társadalmat, biztosítva a nők és a 
lányok teljes körű részvételét, többek 
között a kockázatértékelésekben és a 
konfliktusok elemzésében is; és az e cikk 
szerinti intézkedések tekintetében alapos 
és szisztematikus – nemi szempontú 
elemzést is tartalmazó – előzetes 
konfliktuselemzést végez, valamint
kockázatértékelési, nyomonkövetési és 
értékelési eljárásokat folytat le az e cikk 
szerinti intézkedések tekintetében. A 
kockázatértékelésekben ki kell értékelni az 
e cikk alapján hozott minden egyes 
intézkedés tekintetében, hogy a 
partnerországok katonai képességeire 
gyakorolt közvetlen hatás mellett milyen 
(potenciális) hatással jár még, 
biztosítandó, hogy ezek az intézkedések 
konfliktusérzékenyek legyenek, 
figyelembe vegyék a nemek közötti 
egyenlőség szempontját, ne ártsanak, és 
aktívan hozzájáruljanak az emberek 
biztonságához és a fenntartható békéhez. 
A nyomonkövetési és értékelési 
folyamatok során nagymértékben 
figyelembe kell venni a civil társadalom, 
valamint a különböző hátterű nők és 
lányok elemzéseit, illetve beszámolóit 
annak megítélésekor, hogy az egyes 
intézkedések milyen hatással vannak a 
konfliktusra és a nemek közötti 
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egyenlőség dinamikájára minden egyes 
érintett országban.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet szerinti 
együttműködést és beavatkozást 
programozni kell, a 4. cikk (4) 
bekezdésében hivatkozott gyorsreagálási 
tevékenységek kivételével.

(1) Az e rendelet szerinti valamennyi 
együttműködésnek és beavatkozásnak 
konfliktusérzékenynek kell lennie, és 
figyelembe kell vennie a nemek közötti 
egyenlőség szempontjait. Az e rendelet 
szerinti együttműködést és beavatkozást 
programozni kell, a 4. cikk (4) 
bekezdésében hivatkozott gyorsreagálási 
tevékenységek kivételével.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az Unió konzultál továbbá a többi 
donorral és szereplővel, beleértve a civil 
társadalom és a helyi hatóságok képviselőit 
is;

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 4. cikk (3) bekezdésének a) és b) 
pontjában említett Emberi jogok és 
demokrácia, valamint Társadalmi 
szervezetek tematikus programok az 
érintett harmadik országok kormányainak 
vagy más állami hatóságainak 
jóváhagyásától függetlenül nyújtanak 

d) a 4. cikk (3) bekezdésének a), aa)
és b) pontjában említett Emberi jogok és 
demokrácia, A nemek közötti egyenlőség, 
valamint a nők és a lányok társadalmi 
szerepvállalásának növelése, valamint 
Társadalmi szervezetek tematikus 
programok az érintett harmadik országok 
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támogatást. Ezek a tematikus programok 
elsősorban társadalmi szervezeteket 
támogatnak.

kormányainak vagy más állami 
hatóságainak jóváhagyásától függetlenül 
nyújtanak támogatást. Ezek a tematikus 
programok elsősorban társadalmi 
szervezeteket támogatnak, többek között a 
nők jogait védelmező társadalmi 
szervezeteket.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a programozás olyan 
együttműködési tevékenységeket is 
előirányozhat, amelyeket a 6. cikk (2) 
bekezdésében felsorolt más költségvetési 
juttatásból, más uniós programokból, 
azok alap-jogiaktusának megfelelően 
finanszíroznak.

c) a partnerek kötelezettségvállalásai 
és olyan kritériumok alapján 
meghatározott teljesítménye, mint például 
a politikai reform, a nemek közötti 
egyenlőség, a jó kormányzás, az emberi 
jogok vagy a gazdasági és társadalmi 
fejlődés;

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a partnerek egyedi kritériumok 
alapján azonosított szükségletei, 
figyelembe véve a lakosságot, a 
szegénységet, az egyenlőtlenséget, a 
humán fejlődést, a gazdasági és környezeti 
sebezhetőséget, valamint az állam és a 
társadalom rezilienciáját;

a) a partnerek egyedi kritériumok 
alapján azonosított szükségletei, 
figyelembe véve a lakosságot, a 
szegénységet, az egyenlőtlenséget, a 
humán fejlődést, az emberi jogok és az 
alapvető szabadságok helyzetét, beleértve 
a nemek közötti egyenlőséget, a gazdasági 
és környezeti sebezhetőséget, valamint az 
állam és a társadalom rezilienciáját;

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a partnerek kötelezettségvállalásai 
és olyan kritériumok alapján meghatározott 
teljesítménye, mint például a politikai 
reform, vagy a gazdasági és társadalmi 
fejlődés;

c) a partnerek kötelezettségvállalásai 
és olyan kritériumok alapján meghatározott 
teljesítménye, mint például a politikai 
reform, a nemek közötti egyenlőség, a jó 
kormányzás, az emberi jogok vagy a 
gazdasági és társadalmi fejlődés;

Módosítás 60

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az uniós finanszírozásnak a nemek 
közötti egyenlőségre gyakorolt potenciális 
hatása;

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A földrajzi programok 
programozási dokumentumai 
eredményalapúak, és adott esetben 
figyelembe veszik a nemzetközi szinten 
megállapított célokat és mutatókat, különös 
tekintettel a fenntartható fejlesztési célok 
számára meghatározottakra, továbbá az 
országszintű erdeménykereteket, hogy az 
eredmények, a hozadékok és a hatás 
szintjén lehessen értékelni és 
kommunikálni az Unió által az elért 
eredményekhez tett hozzájárulást.

(5) A földrajzi programok 
programozási dokumentumai 
eredményalapúak, és figyelembe veszik a 
nemzetközi szinten megállapított célokat és 
mutatókat, különös tekintettel a 
fenntartható fejlesztési célok számára 
meghatározottakra, továbbá az 
országszintű eredménykereteket, hogy az 
eredmények, a hozadékok és a hatás 
szintjén lehessen értékelni és 
kommunikálni az Unió által az elért 
eredményekhez tett hozzájárulást.

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A válság sújtotta, illetve válságot követő, 
instabil vagy kiszolgáltatott helyzetben 
lévő országokra és régiókra vonatkozó 
programozási dokumentumok 
kidolgozásakor megfelelően figyelembe 
kell venni az érintett országok vagy régiók 
sajátos szükségleteit és körülményeit.

A válság sújtotta, illetve válságot követő, 
instabil vagy kiszolgáltatott helyzetben 
lévő országokra és régiókra vonatkozó 
programozási dokumentumokat egyedi 
elemzések, valamint az emberi és a női 
jogokon alapuló megközelítés alapján kell 
kidolgozni.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 6 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különös figyelmet kell fordítani a 
konfliktusmegelőzésre, a békeépítésre, a 
konfliktust követő megbékélésre, az 
újjáépítési intézkedésekre és a 
katasztrófákra való felkészülésre, 
valamint e folyamatokon belül a nők által 
betöltött szerepre és a gyermekek jogainak 
érvényesítésére.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A többéves indikatív programok 
meghatározzák az uniós finanszírozásra 
kiválasztott, prioritást élvező területeket, az 
egyedi célkitűzéseket, az elvárt 
eredményeket, a világos és konkrét 
teljesítménymutatókat, valamint az 
indikatív pénzügyi támogatást is, átfogóan 
és az egyes prioritást élvező területekre 
vonatkozóan egyaránt.

(2) A többéves indikatív programok 
meghatározzák az uniós finanszírozásra 
kiválasztott, prioritást élvező területeket, az 
egyedi célkitűzéseket, az elvárt 
eredményeket, a világos és konkrét 
teljesítménymutatókat – legalább életkorra 
és nemre lebontva –, valamint az indikatív 
pénzügyi támogatást is, átfogóan és az 
egyes prioritást élvező területekre 
vonatkozóan egyaránt, ideértve a civil 
társadalom és a nőszervezetek 
támogatására előirányzott keretösszegeket 
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is.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) nemi szempontú hatásvizsgálatot 
meghatározó, az Unió és az érintett 
partner vagy partnerek közötti közös 
dokumentum.

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tematikus programokhoz fűződő 
többéves indikatív programok rögzítik az 
uniós stratégiát, az uniós finanszírozásra 
kiválasztott prioritásokat, az egyedi 
célkitűzéseket, az elvárt eredményeket, a 
világos és konkrét teljesítménymutatókat, a 
nemzetközi helyzetet és a főbb partnerek 
érintett témához kapcsolódó 
tevékenységeit.

A tematikus programokhoz fűződő 
többéves indikatív programok rögzítik az 
uniós stratégiát, az uniós finanszírozásra 
kiválasztott prioritásokat, az egyedi 
célkitűzéseket, az elvárt eredményeket, a 
nemi szempontú hatásvizsgálatot, a 
világos és konkrét teljesítménymutatókat –
legalább nemre és életkorra lebontva –, a 
nemzetközi helyzetet és a főbb partnerek 
érintett témához kapcsolódó 
tevékenységeit.

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Kellően indokolt, rendkívül sürgős 
esetben – mint például válságok esetén 
vagy a demokráciát, a jogállamiságot, az 
emberi jogokat vagy az alapvető 
szabadságokat fenyegető közvetlen veszély 
esetén – a Bizottság a 35. cikk (4) 

(5) Kellően indokolt, rendkívül sürgős 
esetben – mint például válságok esetén 
vagy a demokráciát, a békét, a 
jogállamiságot, az emberi jogokat vagy az 
alapvető szabadságokat fenyegető 
közvetlen veszély esetén – a Bizottság a 
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bekezdésében szereplő sürgősségi eljárás 
szerint elfogadott végrehajtási jogi aktusok 
útján módosíthatja a jelen rendelet 12. és 
13. cikkében említett többéves indikatív 
programokat.

35. cikk (4) bekezdésében szereplő 
sürgősségi eljárás szerint elfogadott 
végrehajtási jogi aktusok útján 
módosíthatja a jelen rendelet 12. és 13. 
cikkében említett többéves indikatív 
programokat.

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szükségleteit – olyan mutatók 
alapján, mint a népesség és a fejlettség 
szintje;

a) a szükségleteit – olyan mutatók 
alapján, mint a népesség, a fejlettség 
szintje és a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó mutatók;

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a valódi és tartós demokrácia iránti 
elkötelezettségét, valamint az ezen a téren 
tett előrelépését;

c) a valódi és tartós béke és 
demokrácia iránti elkötelezettségét, 
valamint az ezen a téren tett előrelépését;

Módosítás 70

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a nemek közötti egyenlőségre 
gyakorolt hatást;

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság éves vagy többéves 
cselekvési terveket vagy intézkedéseket 
fogad el. Az intézkedések egyedi 
intézkedés, különleges intézkedés, kísérő 
intézkedés vagy rendkívüli támogatási 
intézkedés formáját ölthetik. A cselekvési 
tervek és intézkedések keretében minden 
egyes tevékenység tekintetében meg kell 
határozni a célkitűzéseket, az elvárt 
eredményeket és a főbb tevékenységeket, a 
végrehajtás módjait, a költségvetést és 
minden kapcsolódó működési kiadást.

(1) A Bizottság éves vagy többéves 
cselekvési terveket vagy intézkedéseket 
fogad el. Az intézkedések egyedi 
intézkedés, különleges intézkedés, kísérő 
intézkedés vagy rendkívüli támogatási 
intézkedés formáját ölthetik. A cselekvési 
tervek és intézkedések keretében minden 
egyes tevékenység tekintetében meg kell 
határozni a célkitűzéseket, az elvárt 
eredményeket és a főbb tevékenységeket, a 
végrehajtás módjait, a költségvetést és 
minden kapcsolódó működési kiadást. A 
cselekvési tervek és intézkedések azt is 
ismertetik, hogy az egyes tevékenységek 
hogyan járulnak hozzá a 3. cikk (3) 
bekezdésében említett, az emberi 
fejlődésre, a társadalmi befogadásra, a 
nemek közötti egyenlőségre, illetve a nők 
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és lányok jogaira, valamint a nők és 
lányok társadalmi szerepvállalásának 
növelésére, az éghajlatváltozásra és a 
környezetre vonatkozó célok eléréséhez, 
ideértve az indikatív előirányzatokat is. Az 
említett célkitűzésekre gyakorolt 
lehetséges kedvezőtlen hatásaikat is 
figyelembe veszik, és a terveket ennek 
megfelelően kiigazítják.

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tanulmányok, találkozók, 
tájékoztatás, figyelemfelkeltés, képzés, 
előkészítés, a tapasztalatok és a bevált 
gyakorlatok megosztása, publikáció,
továbbá bármilyen más igazgatási vagy 
technikai segítségnyújtási kiadás, amely a 
programozáshoz és a tevékenységek 
igazgatásához szükséges, a javadalmazott 
külső szakértőket is ideértve;

a) tanulmányok, találkozók, 
tájékoztatás, figyelemfelkeltés, képzés,
előkészítés, a tapasztalatok és a bevált 
gyakorlatok – többek között a női 
gyakorlatok – megosztása, publikáció, 
továbbá bármilyen más igazgatási vagy 
technikai segítségnyújtási kiadás, amely a 
programozáshoz és a tevékenységek 
igazgatásához szükséges, a javadalmazott 
külső szakértőket is ideértve;

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A legfeljebb 20 millió EUR költségű 
rendkívüli támogatási intézkedések 
elfogadása vagy meghosszabbítása előtt a 
Bizottság tájékoztatja a Tanácsot ezek 
jellegéről és célkitűzéseiről, valamint a 
tervezett pénzügyi összegekről. A 
Bizottság tájékoztatja a Tanácsot azt 
megelőzően is, hogy a már elfogadott 
rendkívüli támogatási intézkedéseken 
jelentős tartalmi módosításokat hajtana 
végre. Az Unió külső tevékenységeinek 
összhangja érdekében a Bizottság az ilyen 

A legfeljebb 20 millió EUR költségű 
rendkívüli támogatási intézkedések 
elfogadása vagy meghosszabbítása előtt a 
Bizottság tájékoztatja a Tanácsot ezek 
jellegéről és célkitűzéseiről, valamint a 
tervezett pénzügyi összegekről. A 
Bizottság tájékoztatja a Tanácsot azt 
megelőzően is, hogy a már elfogadott 
rendkívüli támogatási intézkedéseken 
jelentős tartalmi módosításokat hajtana 
végre. Az Unió külső tevékenységeinek 
összhangja érdekében a Bizottság az ilyen 
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intézkedések tervezése és végrehajtása 
során figyelembe veszi a Tanács vonatkozó 
szakpolitikai megközelítését.

intézkedések tervezése és végrehajtása 
során figyelembe veszi a Tanács vonatkozó 
szakpolitikai megközelítését, ideértve a 
nemek közötti egyenlőséget figyelembe 
vevő megközelítést is.

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Kellően indokolt, rendkívül sürgős 
esetben – mint például válságok, köztük 
természeti vagy ember okozta katasztrófák 
esetén, a demokráciát, a jogállamiságot, az 
emberi jogokat vagy az alapvető 
szabadságokat fenyegető közvetlen veszély 
esetén – a Bizottság a 35. cikk (4) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban közvetlenül alkalmazandó 
végrehajtási jogi aktusok formájában 
cselekvési terveket és intézkedéseket, 
illetve a meglévő cselekvési tervek és 
intézkedések vonatkozásában 
módosításokat fogadhat el.

(4) Kellően indokolt, rendkívül sürgős 
esetben – mint például válságok, köztük 
természeti vagy ember okozta katasztrófák 
esetén, a demokráciát, a békét, a 
jogállamiságot, az emberi jogokat vagy az 
alapvető szabadságokat fenyegető 
közvetlen veszély esetén – a Bizottság a 
35. cikk (4) bekezdésében említett 
eljárással összhangban közvetlenül 
alkalmazandó végrehajtási jogi aktusok 
formájában cselekvési terveket és 
intézkedéseket, illetve a meglévő 
cselekvési tervek és intézkedések 
vonatkozásában módosításokat fogadhat el.

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tevékenységek szintjén megfelelő 
előzetes környezeti vizsgálatot kell végezni 
az alkalmazandó uniós jogalkotási 
aktusokkal, köztük a 2011/92/EU82
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel és 
a 85/337/EGK tanácsi irányelvvel83
összhangban, többek között az 
éghajlatváltozási és biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos hatások tekintetében, beleértve 
adott esetben a környezetvédelmi 
szempontból érzékeny tevékenységek, 
különösen a nagyobb új infrastruktúrák 

A tevékenységek szintjén megfelelő 
előzetes emberi jogi – többek között nőjogi 
– társadalmi és környezeti vizsgálatot kell 
végezni az alkalmazandó uniós jogalkotási 
aktusokkal, köztük a 2011/92/EU[1]
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel és 
a 85/337/EGK[2] tanácsi irányelvvel 
összhangban, többek között az 
éghajlatváltozási és biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos hatások tekintetében, beleértve 
adott esetben a környezetvédelmi 
szempontból érzékeny tevékenységek, 
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környezeti hatásvizsgálatát. különösen a nagyobb új infrastruktúrák 
környezeti hatásvizsgálatát.

__________________ __________________

82 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/92/EU irányelve (2011. december 
13.) az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról (kodifikált szöveg) (HL L 26., 
2012.1.28., 1. o.).

82 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/92/EU irányelve (2011. december 
13.) az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról (kodifikált szöveg) (HL L 26., 
2012.1.28., 1. o.).

83 A Tanács 85/337/EGK irányelve (1985. 
június 27.) az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról (HL L 175., 
1985.7.5., 40. o.).

83 A Tanács 85/337/EGK irányelve (1985. 
június 27.) az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról (HL L 175.,
1985.7.5., 40. o.).

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 5 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tevékenységek szintjén megfelelő, nemi 
szempontú vizsgálatot kell végezni annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
tevékenységek megfeleljenek az 
alkalmazandó uniós jogalkotási 
aktusoknak, nevezetesen az átdolgozott 
2006/54/EK1a európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek és a 2004/113/EK1b

tanácsi irányelvnek.

__________________

1a Az Európai Parlament és a Tanács 
2006/54/EK irányelve ( 2006. július 5. ) 
a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és 
egyenlő bánásmód elvének 
a foglalkoztatás és munkavégzés területén 
történő megvalósításáról (átdolgozott 
szöveg) (HL L 204., 2006.7.26., 23–36. o.)

1b A Tanács 2004/113/EK irányelve (2004. 
december 13.) a nők és férfiak közötti 
egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés, 
valamint azok értékesítése, illetve nyújtása 
tekintetében történő végrehajtásáról (HL 
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L 373., 2004.12.21., 37–43. o.)

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A jelen eszközből történő 
finanszírozás nemzetközi, regionális vagy 
nemzeti alapokhoz, például az EBB, a 
tagállamok, a partnerországok és -régiók 
vagy nemzetközi szervezetek, illetve más 
donorok által létrehozott vagy igazgatott 
alapokhoz történő hozzájárulás útján is 
megvalósítható.

(2) A jelen eszközből történő 
finanszírozás nemzetközi, regionális vagy 
nemzeti alapokhoz, például az EBB, a 
tagállamok, a partnerországok és -régiók 
vagy nemzetközi és nőszervezetek, illetve 
más donorok által létrehozott vagy 
igazgatott alapokhoz történő hozzájárulás 
útján is megvalósítható.

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A partnerországokból származó 
érdekelt felekkel való együttműködés során 
a Bizottság a finanszírozás módozatainak, 
a hozzájárulás formájának, az odaítélés 
módozatainak, valamint a vissza nem 
térítendő támogatások kezelésére 
vonatkozó igazgatási rendelkezéseknek a 
megállapítása során szem előtt tartja egyedi 
adottságaikat, többek között igényeiket és a 
releváns körülményeket, hogy a támogatás 
a lehető legtöbb ilyen érdekelt félhez 
eljuthasson és szükségleteiket a lehető 
legjobban kielégítse. A költségvetési 
rendelettel összhangban bátorítandó az 
olyan egyedi módozatok alkalmazása, mint 
például a partnerségi megállapodások, a 
harmadik feleknek nyújtott pénzügyi 
támogatás engedélyezése, a közvetlenül 
odaítélt szerződések vagy a korlátozott 
részvételi jogosultsággal közzétett 
ajánlattételi felhívások, illetve az 
egyösszegű átalány, az egységköltség és 

(2) A partnerországokból származó 
érdekelt felekkel való együttműködés során 
a Bizottság a finanszírozás módozatainak, 
a hozzájárulás formájának, az odaítélés 
módozatainak, valamint a vissza nem 
térítendő támogatások kezelésére 
vonatkozó igazgatási rendelkezéseknek a 
megállapítása során szem előtt tartja egyedi 
adottságaikat, többek között igényeiket és a 
releváns körülményeket, hogy a támogatás 
a lehető legtöbb ilyen érdekelt félhez 
eljuthasson és szükségleteiket a lehető 
legjobban kielégítse. Ennek az 
értékelésnek figyelembe kell vennie az 
összes érdekelt fél, különösen a helyi civil 
társadalom és a nőszervezetek érdemi 
részvételének és bevonásának feltételeit. A 
költségvetési rendelettel összhangban 
bátorítandó az olyan egyedi módozatok 
alkalmazása, mint például a partnerségi 
megállapodások, a harmadik feleknek 
nyújtott pénzügyi támogatás 
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átalányfinanszírozás, továbbá a 
költségekkel kapcsolatban nem álló 
finanszírozás, a költségvetési rendelet 125. 
cikke (1) bekezdésének megfelelően.

engedélyezése, a közvetlenül odaítélt 
szerződések vagy a korlátozott részvételi 
jogosultsággal közzétett ajánlattételi 
felhívások, illetve az egyösszegű átalány, 
az egységköltség és átalányfinanszírozás, 
továbbá a költségekkel kapcsolatban nem 
álló finanszírozás, a költségvetési rendelet 
125. cikke (1) bekezdésének megfelelően. 
A különböző módozatokat az átláthatóság 
jegyében kell végrehajtani, a 
módozatoknak nyomon követhetőnek kell 
lenniük, és teret kell nyitniuk az 
innovációnak.

Módosítás 80

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) vissza nem térítendő támogatások –
adott esetben a társfinanszírozás 
szükségessége nélkül – a tevékenységek 
legnehezebb körülmények között történő 
finanszírozására, ahol nincs lehetőség 
pályázati felhívások közzétételére, többek 
között olyan helyzetekben, amelyekben 
súlyos problémát jelent az alapvető 
szabadságok hiánya, a leginkább 
veszélyben van a humánbiztonság vagy az 
emberi jogi szervezetek és emberijog-
védők különösen nehéz körülmények 
között tevékenykednek. Az ilyen 
támogatások maximális összege legfeljebb 
1 000 000 EUR, és időtartamuk legfeljebb 
18 hónap lehet, amely a végrehajtásukat 
hátráltató objektív és előre nem látható 
akadályok esetén további 12 hónappal 
meghosszabbítható;

b) vissza nem térítendő támogatások –
adott esetben a társfinanszírozás
szükségessége nélkül – a tevékenységek 
legnehezebb körülmények között történő 
finanszírozására, ahol nincs lehetőség 
pályázati felhívások közzétételére, többek 
között olyan helyzetekben, amelyekben 
súlyos problémát jelent az alapvető 
szabadságok hiánya, a leginkább 
veszélyben van a humánbiztonság és -
védelem vagy az emberi jogi vagy nőjogi
szervezetek és emberijog-védők különösen 
nehéz körülmények között 
tevékenykednek. Az ilyen támogatások 
maximális összege legfeljebb 
1 000 000 EUR, és időtartamuk legfeljebb 
18 hónap lehet, amely a végrehajtásukat 
hátráltató objektív és előre nem látható 
akadályok esetén további 12 hónappal 
meghosszabbítható;

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés c) pontjában hivatkozott, 
akár ágazati reformra vonatkozó 
teljesítésszerződések formájában 
megvalósuló költségvetés-támogatás az 
országok felelősségvállalásán, kölcsönös 
elszámoltathatóságán és az egyetemes 
értékek, a demokrácia, az emberi jogok és 
a jogállamiság iránti közös 
elkötelezettségen alapul, és célja az Unió 
és a partnerországok közötti partnerség 
erősítése. Kiterjed a megerősített 
szakpolitikai párbeszédre, a 
kapacitásépítésre és az irányítás javítására, 
kiegészítve a partnerek arra irányuló 
törekvéseit, hogy több forrást szedjenek be 
és azokat jobban költsék el a fenntartható 
és inkluzív gazdasági növekedés és a 
munkahelyek támogatása, valamint a 
szegénység felszámolása érdekében.

Az (1) bekezdés c) pontjában hivatkozott, 
akár ágazati reformra vonatkozó 
teljesítésszerződések formájában 
megvalósuló költségvetés-támogatás az 
országok felelősségvállalásán, kölcsönös 
elszámoltathatóságán és az egyetemes 
értékek, a demokrácia, az emberi jogok, a 
nemek közötti egyenlőség, a társadalmi 
befogadás és a humán fejlődés, valamint a 
jogállamiság iránti közös elkötelezettségen 
alapul, és célja az Unió és a 
partnerországok közötti partnerség 
erősítése. Kiterjed a megerősített 
szakpolitikai párbeszédre, a 
kapacitásépítésre, a nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezésre és az irányítás 
javítására – ideértve a civil társadalom és a 
nőszervezetek által végzett költségvetés-
ellenőrzést is –, kiegészítve a partnerek 
arra irányuló törekvéseit, hogy több forrást 
szedjenek be és azokat jobban költsék el a 
fenntartható és inkluzív fejlődés 
támogatása, valamint az egyenlőtlenség 
valamennyi formájának csökkentése és a 
szegénység felszámolása érdekében.

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségvetés-támogatás nyújtására 
vonatkozó minden döntést az EU által 
jóváhagyott költségvetés-támogatási 
politikák, a jogosultság egyértelmű 
kritériumai, valamint a kockázatok és 
előnyök körültekintő elemzése alapján kell 
meghozni.

A költségvetés-támogatás nyújtására 
vonatkozó minden döntést az EU által 
jóváhagyott költségvetés-támogatási 
politikák, a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-
tervezés, a jogosultság egyértelmű 
kritériumai, valamint a kockázatok és 
előnyök körültekintő elemzése alapján kell 
meghozni.
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Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségvetés-támogatást oly módon kell 
differenciálni, hogy az instabil helyzeteket 
is szem előtt tartva jobban tudjon igazodni 
a partnerország politikai, gazdasági és 
társadalmi kereteihez.

A költségvetés-támogatást oly módon kell 
differenciálni, hogy az instabil helyzeteket, 
valamint a nőket, a lányokat és az 
LMBTI-személyeket érintő sajátos 
kockázatokat is szem előtt tartva jobban 
tudjon igazodni a partnerország politikai, 
gazdasági és társadalmi kereteihez.

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tevékenység jellegéből és 
célkitűzéseiből következő korlátozások 
sérelme nélkül az Emberi jogok és 
demokrácia, illetve a Stabilitás és béke 
elnevezésű programból finanszírozott 
tevékenységekre, továbbá a gyorsreagálási 
tevékenységekre vonatkozó közbeszerzés, 
vissza nem térítendő támogatás vagy 
pénzdíj odaítélési eljárásaiban való 
részvétel korlátozások nélkül nyitott.

(2) A tevékenység jellegéből és 
célkitűzéseiből következő korlátozások 
sérelme nélkül az Emberi jogok és
demokrácia, A nemek közötti egyenlőség, 
valamint a nők és a lányok társadalmi 
szerepvállalásának növelése, A társadalmi 
szervezetek, a Békeépítés, illetve a 
Stabilitás és béke elnevezésű programból 
finanszírozott tevékenységekre, továbbá a 
gyorsreagálási tevékenységekre vonatkozó 
közbeszerzés, vissza nem térítendő 
támogatás vagy pénzdíj odaítélési 
eljárásaiban való részvétel korlátozások 
nélkül nyitott.

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Demokrácia és emberi jogok 
program keretében a 2. cikk (6) 
bekezdésében szereplő 

(12) A Demokrácia és emberi jogok és 
A nemek közötti egyenlőség, valamint a 
nők és a lányok társadalmi 
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fogalommeghatározás alá nem tartozó 
valamennyi jogalany jogosult a részvételre, 
ha az e program beavatkozási területeinek 
érdekében szükséges.

szerepvállalásának növelése program 
keretében a 2. cikk (6) bekezdésében 
szereplő fogalommeghatározás alá nem 
tartozó valamennyi jogalany jogosult a 
részvételre, ha az e program beavatkozási 
területeinek érdekében szükséges.

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EFFA+ egy integrált pénzügyi csomag, 
amely a 23. cikk (1) bekezdésének a), e), f) 
és g) pontjával létrehozott végrehajtási 
módszerekre építve finanszírozási 
kapacitást biztosít, és célja a beruházások 
támogatása és a finanszírozáshoz jutás 
növelése a fenntartható és inkluzív 
gazdasági és társadalmi fejlődés 
előmozdítása érdekében, valamint a 
társadalmi-gazdasági reziliencia 
előmozdítása a partnerországokban,
különös tekintettel a szegénység 
felszámolására, a fenntartható és inkluzív 
növekedésre, a tisztességes munkahelyek 
megteremtésére, a készségekre és a 
vállalkozói készségekre, a társadalmi-
gazdasági ágazatokra, a mikro-, kis- és 
középvállalkozásokra, továbbá az 
irreguláris migráció konkrét társadalmi-
gazdasági kiváltó okainak a kezelése, a 
vonatkozó indikatív programozási 
dokumentumoknak megfelelően. Különös 
figyelem fordítandó az instabilként 
azonosított vagy konfliktus sújtotta 
országokra, a legkevésbé fejlett országokra 
és a súlyosan eladósodott szegény 
országokra.

Az EFFA+ egy integrált pénzügyi csomag, 
amely a 23. cikk (1) bekezdésének a), e), f) 
és g) pontjával létrehozott végrehajtási 
módszerekre építve finanszírozási 
kapacitást biztosít, és célja a beruházások 
támogatása és a finanszírozáshoz jutás 
növelése a fenntartható és inkluzív 
gazdasági és társadalmi fejlődés 
előmozdítása érdekében, valamint a 
társadalmi-gazdasági reziliencia 
előmozdítása a partnerországokban. E cél 
elérése érdekében különös hangsúlyt kell 
helyezni a szegénység felszámolására, a 
nők gazdasági szerepvállalásának 
növelésére, a fenntartható és inkluzív 
fejlődésre, a – különösen a nőket és a 
lányokat célzó – tisztességes munkahelyek 
megteremtésére, a készségekre és a 
vállalkozói készségekre, a társadalmi-
gazdasági ágazatokra – különös tekintettel 
a szociális vállalkozásokra és 
szövetkezetekre a szegénységet és az 
egyenlőtlenségeket csökkentő potenciáljuk 
miatt –, a mikro-, kis- és 
középvállalkozások támogatására, továbbá 
a migráció és a lakóhelyelhagyás konkrét 
társadalmi-gazdasági okainak a kezelésére, 
a vonatkozó indikatív programozási 
dokumentumoknak megfelelően. Különös 
figyelem fordítandó az instabilként 
azonosított vagy konfliktus sújtotta 
országokra, a legkevésbé fejlett országokra 
és a súlyosan eladósodott szegény 
országokra. Az EFFA+-garancia 
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felhasználandó a továbbra is a kormányok 
hatáskörébe tartozó alapvető 
közszolgáltatásokba való kormányzati 
beruházásra.

Módosítás 87

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a nemek közötti szakadék 
áthidalásának és az inkluzív gazdasági 
fejlődés elősegítésének fő eszközeiként 
különös figyelmet fordítanak a nők által
vezetett mikro-, kis- és 
középvállalkozásokra, valamint a 
foglalkoztatás terén a nemek közötti 
egyensúlyra;

Módosítás 88

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a kedvezményezett országban a 
munkaügyi jogok és a tisztességes 
munkára vonatkozó normák betartása 
révén – különösen a legkiszolgáltatottabb 
csoportok, például a nők és az LMBTI-
személyek esetében – elősegítik a szociális 
védelmet;

Módosítás 89

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) nyilvánosan hozzáférhető, előzetes 
emberi jogi és környezeti hatásvizsgálaton 
esnek át, amely azonosítja és kezeli az 
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említett területeken felmerülő 
kockázatokat, és a földterületekkel 
kapcsolatos beruházások terén kellő 
mértékben figyelembe veszi az érintett 
közösségekre vonatkozó, szabad, előzetes 
és tájékozott hozzájárulás (FPIC) elvét.

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság és a kiválasztott, részvételre 
jogosult partner vagy partnerek az egyes 
beruházási keretek vonatkozásában egy 
vagy több külső tevékenységi 
garanciamegállapodást kötnek. Ezenkívül a 
konkrét igények kielégítése érdekében 
egyedi finanszírozási vagy beruházási 
műveletekhez is nyújtható külső 
tevékenységi garancia.

A Bizottság és a kiválasztott, részvételre 
jogosult partner vagy partnerek az egyes 
beruházási keretek vonatkozásában egy 
vagy több külső tevékenységi 
garanciamegállapodást kötnek. Ezenkívül a 
konkrét igények kielégítése érdekében 
egyedi finanszírozási vagy beruházási 
műveletekhez is nyújtható külső 
tevékenységi garancia. Minden külső 
tevékenységi garanciamegállapodást az 
Európai Parlament és a Tanács 
rendelkezésére kell bocsátani.

Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) e rendelet célkitűzésinek és 
céljának említése, szükségletfelmérés és az 
elvárt eredmények feltüntetése, figyelembe 
véve a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás és a felelős üzleti 
magatartás ösztönzését;

c) e rendelet célkitűzésinek és 
céljának említése, szükségletfelmérés, 
nemi szempontú hatásvizsgálat és az elvárt 
eredmények feltüntetése, figyelembe véve 
a felelős üzleti magatartás biztosításának 
szükségességét;

Módosítás 92

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

g) nyomonkövetési, jelentéstételi és 
értékelési kötelezettségek;

g) átlátható nyomonkövetési, 
jelentéstételi és értékelési kötelezettségek –
a nyomon követés során nemek szerint 
lebontott mutatókat is használni kell;

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) A részvételre jogosult partnerek 
minden olyan további információt a 
Bizottság rendelkezésére bocsátanak, 
amely a Bizottság e rendelettel összefüggő 
kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, 
különös tekintettel az előzetes emberi jogi 
és környezeti hatásvizsgálaton alapuló 
ajánlások végrehajtására és a 27. cikk (2) 
és (3) bekezdésében felsorolt egyéb 
kiválasztási kritériumokra.

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság a költségvetési rendelet 
241. és 250. cikkének megfelelően jelentést 
tesz a finanszírozási eszközökről, a 
költségvetési garanciákról és a pénzügyi 
támogatásról. E célból a részvételre 
jogosult partnerek évente benyújtják az 
ahhoz szükséges információkat, hogy a 
Bizottság eleget tudjon tenni jelentéstételi 
kötelezettségének.

(8) A Bizottság a költségvetési rendelet 
241. és 250. cikkének megfelelően évente 
jelentést tesz a finanszírozási eszközökről, 
a költségvetési garanciákról és a pénzügyi 
támogatásról. E jelentésben egyebek 
mellett értékelni kell a végrehajtott 
tevékenységek eredményeit, többek között 
a nemek közötti egyenlőség 
vonatkozásában, nemek szerint lebontott 
adatokra támaszkodva. E célból a 
részvételre jogosult partnerek évente 
benyújtják az ahhoz szükséges 
információkat, hogy a Bizottság eleget 
tudjon tenni jelentéstételi 
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kötelezettségének.

a) az EFFA-nak a 26. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott céljaihoz 
hozzájáruló eredmények értékelése;

b) az EFFA-garanciával fedezett 
finanszírozási és beruházási műveletek 
addicionalitására és hozzáadott értékére, a 
mozgósított magánforrásokra, a becsült és 
a tényleges teljesítményre, valamint az 
eredményekre és hatásokra vonatkozó 
összesített értékelés, amely kitér a 
tisztességes munkahelyek teremtésére, a 
szegénység felszámolására és az 
egyenlőtlenségek megszüntetésére is; ez az 
értékelés tartalmazza a fedezett műveletek 
nemi szempontú, tényeken és nemek 
szerint bontott adatokon alapuló 
elemzését;

c) a kedvezményezetteknek juttatott 
pénzösszegek és az egyes támogatható 
partnerek finanszírozási és beruházási 
műveleteinek – többek között nemek és 
életkor szerint – összevont alapon végzett 
értékelése;

d) az EFFA-garancia által 
támogatott műveletek, valamint a külső 
beruházási terv második és harmadik 
pillére keretében kialakított műveletek 
közötti szinergiák és kiegészítő jelleg 
meglévő releváns jelentéseken alapuló 
értékelése, különös tekintettel a jó 
kormányzás terén elért haladásra, többek 
között a korrupció és az illegális 
pénzmozgások elleni küzdelemre, az 
emberi jogok tiszteletben tartására, a 
jogállamiságra, valamint a nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő 
szakpolitikákra, továbbá a helyi 
vállalkozói készség, a szövetkezetek és a 
helyi pénzügyi piacok fellendítésére;

Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság rendszeresen nyomon követi a 
rendelet alapján végrehajtott 
tevékenységeket és áttekinti, hogy milyen 
mértékben sikerült elérni az elvárt 
eredményeket, a közvetlen eredményeket 
és azok hozadékait is ideértve.

A Bizottság rendszeresen nyomon követi a 
rendelet alapján végrehajtott 
tevékenységeket és áttekinti, hogy milyen 
mértékben sikerült elérni az elvárt 
eredményeket, valamint a 3. cikk (3) 
bekezdésében rögzített, a humán 
fejlődésre és a társadalmi befogadásra, az 
éghajlatváltozásra és a környezetre, a 
nemek közötti egyenlőségre, illetve a nők 
és lányok jogainak, valamint társadalmi 
szerepvállalásának megerősítésére 
vonatkozó célokat, a közvetlen 
eredményeket és azok hozadékait is 
ideértve.

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elvárt eredmények tekintetében tett 
előrehaladást világos, átlátható, és adott 
esetben mérhető mutatók alapján kell 
nyomon követni. Korlátozott számú 
mutatót kell alkalmazni az időben történő 
jelentéstétel megkönnyítése érdekében.

Az elvárt eredmények tekintetében tett 
előrehaladást világos, átlátható, és mérhető 
mutatók alapján kell nyomon követni. 
Korlátozott számú mutatót kell alkalmazni 
az időben történő jelentéstétel 
megkönnyítése érdekében.

Módosítás 97

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az éves jelentésben a kiadását 
megelőző év vonatkozásában országokra, 
régiókra és együttműködési ágazatokra 
lebontva ismertetni kell a finanszírozott 
intézkedéseket, a nyomon követés és 
értékelés eredményeit, az érintett partnerek 
közreműködését, valamint a költségvetési 
kötelezettségvállalások és kifizetési 

(5) Az éves jelentésben a kiadását 
megelőző év vonatkozásában országokra, 
régiókra és együttműködési ágazatokra 
lebontva ismertetni kell a finanszírozott 
intézkedéseket, a nemi szempontokat is 
figyelembe vevő nyomon követés és 
értékelés eredményeit, beleértve egy külön 
fejezetet a nemek közötti egyenlőségről, az 
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előirányzatok végrehajtását. Az éves 
jelentés értékeli az uniós finanszírozás 
eredményeit, és – amennyire csak 
lehetséges – az e rendelet célkitűzéseinek 
elérésében betöltött szerepét jelző egyedi 
és mérhető mutatókat használ fel erre. A 
fejlesztési együttműködés esetében a 
jelentésben értékelni kell – amennyiben 
lehetséges és indokolt – a 
fejlesztéshatékonysági elvek betartását, az 
innovatív finanszírozási eszközök 
tekintetében is.

érintett partnerek közreműködését, 
valamint a költségvetési 
kötelezettségvállalások és kifizetési 
előirányzatok végrehajtását, feltüntetve a 
nemek közötti egyenlőséget előmozdító 
tevékenységekre elkülönített költségvetési 
előirányzatokat és kifizetési 
előirányzatokat. Az éves jelentés értékeli 
az uniós finanszírozás eredményeit, és –
amennyire csak lehetséges – az e rendelet 
célkitűzéseinek elérésében betöltött 
szerepét jelző egyedi és mérhető mutatókat 
használ fel erre. A fejlesztési 
együttműködés esetében a jelentésben 
értékelni kell – amennyiben lehetséges és 
indokolt – a fejlesztéshatékonysági elvek 
betartását, az innovatív finanszírozási 
eszközök tekintetében is. A jelentés a 3. 
cikk (3) bekezdésében rögzített célok 
teljesítésére vonatkozó információkat fog 
magában foglalni, többek között az 
említett területekre vonatkozó 
összkiadások – idevágó mutatókat és 
indikátorokat alkalmazó – éves becslését 
is tartalmazni fogja.

Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 2021-ben készítendő éves 
jelentésnek tartalmaznia kell a 2014–2020-
as időszakra vonatkozó éves jelentésekben 
szereplő, a 40. cikk (2) bekezdésében 
hivatkozott rendeletek hatálya alá tartozó 
valamennyi támogatásról – így a külső 
címzett bevételekről és a vagyonkezelői 
alapokhoz való hozzájárulásokról – szóló 
összesített információkat, a kiadások 
részletezését az ország, a finanszírozási 
eszközök felhasználása, a 
kötelezettségvállalások és a kifizetések 
szerinti bontásban feltüntetve. A jelentés 
összegzi a főbb tapasztalatokat és a korábbi 
években végzett külső értékelésekben 

(6) A 2021-ben készítendő éves 
jelentésnek tartalmaznia kell a 2014–2020-
as időszakra vonatkozó éves jelentésekben 
szereplő, a 39. cikk (2) bekezdésében 
hivatkozott rendeletek hatálya alá tartozó 
valamennyi támogatásról – így a külső 
címzett bevételekről és a vagyonkezelői 
alapokhoz való hozzájárulásokról – szóló 
összesített információkat, a kiadások 
részletezését az ország, a finanszírozási 
eszközök felhasználása, a 
kötelezettségvállalások és a kifizetések 
szerinti bontásban feltüntetve. A jelentés 
összegzi a főbb tapasztalatokat – többek 
között a nemek közötti egyenlőséget célzó 
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megfogalmazott ajánlások nyomon 
követését.

intézkedések hatásával kapcsolatban – és 
a korábbi években végzett külső 
értékelésekben megfogalmazott ajánlások 
nyomon követését.

Módosítás 99

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az elfogadott indikatív 
programozási dokumentumok alapján az 
éghajlat-politikához és a biológiai 
sokféleséghez kapcsolódó összes kiadásra 
vonatkozóan éves becslést kell készíteni. 
Az e rendelet keretében odaítélt 
finanszírozást a Gazdasági Együttműködési 
és Fejlesztési Szervezet módszertanán (a 
riói mutatókon) alapuló éves rendszerrel 
kell nyomon követni – nem zárva ki az 
adott esetben azt, hogy a rendelkezésre álló 
pontosabb módszertanokat alkalmazzák az 
uniós programok 
teljesítménymenedzsmentjének meglévő 
módszertanába integrálva – annak 
érdekében, hogy számszerűsíteni lehessen 
az éghajlat-politikával és a biológiai 
sokféleséggel összefüggésben a 19. 
cikkben említett cselekvési tervek és 
intézkedések szintjén végrehajtott, az 
értékelésekben és az éves jelentésekben 
rögzített kiadásokat.

(7) Az elfogadott indikatív 
programozási dokumentumok alapján az 
éghajlat-politikához és a biológiai 
sokféleséghez, a konfliktusmegelőzéshez 
és a békeépítéshez, valamint a nemek 
közötti egyenlőséghez kapcsolódó összes 
kiadásra vonatkozóan éves becslést kell 
készíteni. Az e rendelet keretében odaítélt 
finanszírozást a Gazdasági Együttműködési 
és Fejlesztési Szervezet módszertanán (a 
riói mutatókon) alapuló éves rendszerrel 
kell nyomon követni – nem zárva ki az 
adott esetben azt, hogy a rendelkezésre álló 
pontosabb módszertanokat alkalmazzák az 
uniós programok 
teljesítménymenedzsmentjének meglévő 
módszertanába integrálva – annak 
érdekében, hogy számszerűsíteni lehessen 
az éghajlat-politikával és a biológiai 
sokféleséggel, a konfliktusmegelőzéssel és 
a békeépítéssel, valamint a nemek közötti 
egyenlőséggel összefüggésben a 19. 
cikkben említett cselekvési tervek és 
intézkedések szintjén végrehajtott, az 
értékelésekben és az éves jelentésekben 
rögzített kiadásokat.

Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értékelés adott esetben felhasználja a Az értékelés felhasználja a Gazdasági 
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Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet Fejlesztési Támogatási 
Bizottságának bevált gyakorlatra 
vonatkozó elveit, és arról igyekszik 
bizonyosságot szerezni, hogy teljesültek-e 
a célkitűzések, valamint ajánlások 
megfogalmazására törekszik a jövőbeni 
intézkedések javítása céljából.

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
Fejlesztési Támogatási Bizottságának 
bevált gyakorlatra vonatkozó elveit, és 
arról igyekszik bizonyosságot szerezni, 
hogy teljesültek-e a célkitűzések, valamint 
ajánlások megfogalmazására törekszik a 
jövőbeni intézkedések javítása céljából. Az 
időközi értékelés áttekinti, hogy az Unió 
milyen teljesítményt nyújtott a 3. cikk (3) 
bekezdésében rögzített, a humán 
fejlődésre és a társadalmi befogadásra, az 
éghajlatváltozásra és a környezetre, a 
nemek közötti egyenlőségre, illetve a nők 
és lányok jogaira, valamint a nők és 
lányok társadalmi szerepvállalásának 
növelésére vonatkozó célok tekintetében.

Módosítás 101

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A végső értékelő jelentés kitér a 
hatékonyságra, a hozzáadott értékre, az 
egyszerűsítési lehetőségekre, a belső és 
külső koherenciára, valamint e rendelet 
célkitűzéseinek további relevanciájára.

A végső értékelő jelentés kitér a hozzáadott 
értékre, az egyszerűsítési lehetőségekre, a 
belső és külső koherenciára, valamint e 
rendelet célkitűzéseinek további 
relevanciájára. A végső értékelő jelentés 
tartalmaz egy nemi szempontú 
hatásvizsgálatról szóló fejezetet, amely 
kitér annak az elemzésére is, hogy milyen 
módon használták fel a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítására szánt 
összegeket.

Módosítás 102

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Biztonsági kérdések vagy a helyi politika 
szintjén érzékeny kérdések miatt ajánlatos 
vagy szükséges lehet a kommunikációs és 
láthatósági tevékenységek korlátozása 

Biztonsági és védelmi kérdések vagy a 
helyi politika szintjén érzékeny kérdések 
miatt ajánlatos vagy szükséges lehet a 
kommunikációs és láthatósági 
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bizonyos országokban vagy területeken, 
illetve bizonyos időszakokban. Az ilyen 
esetekben az Unióval való konzultációt és 
az Unió egyetértését követően eseti alapon 
kell meghatározni a célközönséget és egy 
adott tevékenység promóciójához használt 
láthatósági eszközöket, termékeket és 
csatornákat. Amennyiben gyors 
beavatkozásra van szükség egy hirtelen 
kialakult válsághelyzet megválaszolásához, 
nem szükséges azonnal teljes 
kommunikációs és láthatósági tervet 
készíteni. Ugyanakkor ilyen helyzetekben 
is megfelelően jelezni kell az uniós 
támogatást a kezdetektől fogva.

tevékenységek korlátozása bizonyos 
országokban vagy területeken, illetve 
bizonyos időszakokban. Az ilyen esetekben 
az Unióval való konzultációt és az Unió 
egyetértését követően eseti alapon kell 
meghatározni a célközönséget és egy adott 
tevékenység promóciójához használt 
láthatósági eszközöket, termékeket és 
csatornákat. Amennyiben gyors 
beavatkozásra van szükség egy hirtelen 
kialakult válsághelyzet megválaszolásához, 
nem szükséges azonnal teljes 
kommunikációs és láthatósági tervet 
készíteni. Ugyanakkor ilyen helyzetekben 
is megfelelően jelezni kell az uniós 
támogatást a kezdetektől fogva.

Módosítás 103

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Jó kormányzás, demokrácia, 
jogállamiság és emberi jogok

1. Jó kormányzás, demokrácia, 
jogállamiság és emberi jogok, valamint a 
nemek közötti egyenlőség

Módosítás 104

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A demokrácia és a demokratikus 
folyamatok, a kormányzás és a felügyelet 
megerősítése, ideértve az átlátható és 
hiteles választói folyamatokat;

a) A demokrácia és a demokratikus 
folyamatok, a kormányzás és a felügyelet 
megerősítése, ideértve az átlátható, békés
és hiteles választói folyamatokat;

Módosítás 105

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – 1 pont – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Az emberi jogok és az alapvető 
szabadságok védelmének megerősítése;

b) Az emberi jogok és az alapvető 
szabadságok védelmének megerősítése;  a 
béke, a demokrácia és a jogállamiság, 
valamint a kapcsolódó nemzetközi jogi 
eszközök;

Módosítás 106

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A megkülönböztetés valamennyi 
formája elleni küzdelem, valamint az 
egyenlőség elvének előmozdítása, különös 
tekintettel a nemek közötti egyenlőségre és 
a kisebbségekhez tartozó személyek 
jogaira;

c) A megkülönböztetés valamennyi 
formája elleni küzdelem, valamint az 
egyenlőség elvének előmozdítása, különös 
tekintettel a nemek közötti egyenlőségre, a 
nők és a lányok jogaira és társadalmi 
szerepvállalásának növelésére, valamint a 
gyermekek, a fiatalok, a kisebbségekhez 
tartozó személyek, az LMBTI-személyek 
és az őslakos népek jogaira;

Módosítás 107

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – 1 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A civil társadalom 
megerősödésének, valamint a 
reformfolyamatokban és a demokratikus 
átalakulásban játszott szerepének a 
támogatása, továbbá a civil társadalom és 
a polgárok politikai döntéshozatalban való 
részvétele számára kedvező környezet 
előmozdítása;

d) A nemek közötti egyenlőség és a 
civil társadalom megerősödésének
támogatása, a politikai átmenetben, 
reformfolyamatokban és a demokratikus 
átalakulásban játszott szerepének 
megerősítése, továbbá a civil 
társadalomnak és a polgároknak a
politikai életben és a döntéshozatalban 
való – a nemek egyenlő részvételével és 
képviseletével megvalósuló –
szerepvállalása számára kedvező 
környezet előmozdítása;
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Módosítás 108

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A nők és lányok jogai védelmének 
és megvalósításának előmozdítása, ideértve 
a gazdasági, munkajogi és szociális 
jogokat, valamint a szexuális és 
reproduktív egészséget és a kapcsolódó 
jogokat, továbbá a szexuális és nemi alapú 
erőszak valamennyi formájának 
megelőzését;

c) A nők és lányok jogai, valamint 
társadalmi szerepvállalása védelmének és 
megvalósításának előmozdítása, ideértve a 
gazdasági, munkajogi és szociális jogokat, 
valamint a szexuális és reproduktív 
egészséget és a kapcsolódó jogokat, 
továbbá a szexuális és nemi alapú erőszak 
valamennyi formájának megelőzését, és a 
nők és a lányok ezektől való védelmét; ez 
magában foglalja annak előmozdítását, 
hogy az átfogó szexuális és reproduktív 
egészségügyi tájékoztatás és az átfogó 
szexuális nevelés mindenki számára 
biztosított legyen; továbbá a szexuális és 
reproduktív egészségügyi ellátás, többek 
között a családtervezés – különösen 
alacsony jövedelmű csoportok körében –
történő biztosítására szolgáló új vagy 
továbbfejlesztett eszközökre irányuló 
kutatás és innováció előmozdítása;

Indokolás

Konkrétabb megfogalmazásra van szükség ahhoz, hogy a nemek közötti egyenlőség 
szempontja megjelenjen.

Módosítás 109

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – 2 pont – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) Az elegendő, megfizethető, 
biztonságos és tápláló élelmiszerekhez való 
egyetemes hozzájutás támogatása 
különösen a leginkább kiszolgáltatott 
helyzetben lévők számára, továbbá az 
élelmezés- és táplálkozásbiztonság 
erősítése, különösen az elhúzódó vagy 

g) Az elegendő, megfizethető, 
biztonságos és tápláló élelmiszerekhez való 
egyetemes hozzájutás támogatása 
különösen a leginkább kiszolgáltatott 
helyzetben lévők – többek között az öt év 
alatti gyermekek, a kamaszok, a lányok és 
a nők, különösen a várandós és a szoptató 
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visszatérő válságok sújtotta országokban nők – számára, az élelmezés- és 
táplálkozásbiztonság erősítése, különösen 
az elhúzódó vagy visszatérő válságok 
sújtotta országokban, és a több ágazatra 
kiterjedően alkalmazott tápanyag-
orientált megközelítések előmozdítása a 
mezőgazdaságban, valamint a nők és a 
lányok jogai és társadalmi 
szerepvállalása, az egészség- és a szociális 
védelem, továbbá az oktatás terén;

Indokolás

Konkrétabb megfogalmazásra van szükség ahhoz, hogy a nemek közötti egyenlőség 
szempontja megjelenjen.

Módosítás 110

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – 5 pont – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) Az alapvető szociális 
szolgáltatásokhoz, többek között az 
egészségügyi ellátáshoz, és ezen belül is a 
szexuális és a reproduktív egészségre 
irányuló szolgáltatásokhoz, 
tájékoztatáshoz és eszközökhöz való –
külön erre a célra létrehozott ifjúságbarát 
szolgálatok révén történő – egyetemes 
hozzáférés támogatása, továbbá az átfogó 
szexuális neveléshez, valamint a 
táplálkozáshoz, az oktatáshoz és a 
szociális védelemhez való egyetemes 
hozzáférés támogatása;

Indokolás

Konkrétabb megfogalmazásra van szükség ahhoz, hogy a nemek közötti egyenlőség 
szempontja megjelenjen.

Módosítás 111

Rendeletre irányuló javaslat
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II melléklet – A rész – 6 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Biztonság, stabilitás és béke 6. Béke, biztonság és védelem és 
stabilitás

Módosítás 112

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – 6 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A biztonsági ágazat reformjának 
támogatása, amely fokozatosan a 
fenntartható fejlődéshez szükséges 
hatékonyabb és elszámoltatható 
biztonságot kínál az egyének és az állam 
számára;

c) A biztonsági és védelmi ágazat 
reformjának támogatása, amely 
fokozatosan a fenntartható fejlődéshez 
szükséges hatékonyabb és elszámoltatható 
biztonságot kínál az egyének és az állam 
számára;

Módosítás 113

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – 6 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) Katonai szereplők fejlesztést és 
fejlesztésbiztonságot szolgáló 
kapacitásépítésének támogatása (a 
biztonságot és a fejlesztést szolgáló 
kapacitásépítés);

d) Békeépítők fejlesztést és 
fejlesztésbiztonságot szolgáló 
kapacitásépítésének támogatása (a 
fejlesztést, fejlesztésbiztonságot és -
védelmet szolgáló kapacitásépítés);

Módosítás 114

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – 6 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) A biztonsághoz, stabilitáshoz és 
békéhez hozzájáruló regionális és 
nemzetközi kezdeményezések támogatása;

e) A biztonsághoz és védelemhez, 
stabilitáshoz és békéhez hozzájáruló helyi,
regionális és nemzetközi kezdeményezések 
támogatása;
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Módosítás 115

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – 6 pont – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) Az erőszakos szélsőségességhez és 
terrorizmushoz vezető radikalizálódás 
megelőzése és leküzdése;

f) Az erőszakos szélsőségességhez és 
terrorizmushoz vezető radikalizálódás 
megelőzését és leküzdését célzó 
kontextusspecifikus programok és 
tevékenységek. E programoknak 
figyelembe kell venniük a nemek közötti 
egyenlőség szempontját és 
emberközpontúnak kell lenniük, 
reagálniuk kell a radikalizálódáshoz 
vezető helyi sérelmekre, az új sérelmeket 
pedig előre kell jelezniük, továbbá el kell 
kerülniük a káros hatásokat, ha pedig 
mégis bekövetkeznek, reagálniuk kell 
azokra;

Módosítás 116

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – 6 pont – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) Az erőszak valamennyi formája, 
valamint a korrupció, a szervezett bűnözés 
és a pénzmosás elleni küzdelem;

g) A fegyveres konfliktusok 
áldozatainak rehabilitációjával és 
újrabeilleszkedésével kapcsolatos 
szükségleteknek – többek között a 
konfliktushelyzetben vagy konfliktus utáni 
helyzetben lévő, különféle hátterű nők 
szükségleteinek – a kezelése;

Módosítás 117

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – 6 pont – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) A gyalogsági aknák, fel nem 
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robbant robbanótestek vagy háborúból 
visszamaradt robbanószerkezetek polgári 
lakosságra gyakorolt társadalmi-
gazdasági hatásának kezelése, beleértve a 
konfliktushelyzetben vagy konfliktus utáni 
helyzetben lévő nők szükségleteit is;

Módosítás 118

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – 6 pont – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) A tengeri védelem javítása a 
biztonságos, tiszta és fenntartható módon 
kiaknázott óceánok érdekében;

j) A tengeri védelem és biztonság 
javítása a biztonságos, tiszta és 
fenntartható módon kiaknázott óceánok 
érdekében;

Módosítás 119

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – 6 pont – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) Az erőszakmentesség kultúrájának 
előmozdítása, többek között a békével 
kapcsolatos, formális és informális 
oktatás támogatásával.

Módosítás 120

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 pont – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Az emberi jogok és az alapvető 
szabadságok tiszteletben tartása mindenki 
tekintetében, hozzájárulás olyan 
társadalmak kialakításához, amelyekben a 
részvétel, a megkülönböztetésmentesség, a 
tolerancia, az igazságosság és 
elszámoltathatóság, a szolidaritás és az 
egyenlőség érvényesül. Az emberi jogok és 

– Az emberi jogok és az alapvető 
szabadságok tiszteletben tartása mindenki 
tekintetében, hozzájárulás olyan 
társadalmak kialakításához, amelyekben a 
részvétel, a megkülönböztetésmentesség, a 
tolerancia, az igazságosság és 
elszámoltathatóság, a szolidaritás és az 
egyenlőség érvényesül. Az emberi jogok és 
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az alapvető szabadságjogok mindenki 
számára történő tiszteletben tartását és 
betartását nyomon kell követni, elő kell 
mozdítani és meg kell erősíteni az emberi 
jogok egyetemességének, 
oszthatatlanságának és kölcsönös 
függőségének elveivel összhangban. A 
program hatókörébe tartoznak a polgári, 
politikai, gazdasági, szociális és kulturális 
jogok. Kezelni kell az emberi jogokkal 
kapcsolatos kihívásokat a civil társadalom 
élénkítése, valamint az emberijog-védők 
védelme és lehetőségeik javítása mellett, a 
tevékenységeik szűkülő mozgástérével 
kapcsolatban is.

az alapvető szabadságjogok mindenki 
számára történő tiszteletben tartását és 
betartását nyomon kell követni, elő kell 
mozdítani és meg kell erősíteni az emberi 
jogok egyetemességének, 
oszthatatlanságának és kölcsönös 
függőségének elveivel összhangban. A 
program hatókörébe tartoznak a polgári, 
politikai, gazdasági, szociális és kulturális 
jogok, és a program többek között az 
alábbiakkal foglalkozik: a rasszizmus és 
az idegengyűlölet, valamint a 
megkülönböztetés elleni küzdelem; a 
leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű 
és interszexuális (LMBTI) személyek 
jogai, többek között a homoszexualitás 
dekriminalizására irányuló intézkedések; 
a nők jogai, a nőkkel szemben alkalmazott 
hátrányos megkülönböztetés minden 
formájának kiküszöböléséről szóló ENSZ-
egyezményben és annak fakultatív 
jegyzőkönyvében meghatározottaknak 
megfelelően, beleértve a nők és lányok 
ellen elkövetett erőszak valamennyi 
formájával – különösen a női nemi 
szervek megcsonkításával, a 
kényszerházasságokkal és elrendezett 
házasságokkal, a becsület védelmében 
elkövetett bűncselekményekkel, a 
kapcsolati és szexuális erőszakkal, 
valamint a nő- és leánykereskedelemmel –
szembeni intézkedéseket is; a gyermekek 
jogai a gyermek jogairól szóló ENSZ-
egyezményben és annak fakultatív 
jegyzőkönyveiben foglaltaknak 
megfelelően.

Indokolás

Konkrétabb megfogalmazásra van szükség ahhoz, hogy a nemek közötti egyenlőség 
szempontja megjelenjen.

Módosítás 121

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A nemek közötti egyenlőség 
támogatása, továbbá a nemek közötti 
egyenlőtlenségek okainak kezelése, a 
különböző hátterű nők és férfiak 
részvételének és képviseletének erősítése, 
beleértve a fiatalok politikai, gazdasági és 
társadalmi életben való szerepének 
erősítését is.

Módosítás 122

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A STABILITÁSSAL ÉS 
BÉKÉVEL KAPCSOLATOS 
BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK

3. A BÉKEÉPÍTÉSSEL, A 
KONFLIKTUSMEGELŐZÉSSEL ÉS A 
STABILITÁSSAL KAPCSOLATOS 
BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK

Módosítás 123

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 pont – 1 pont – 1 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a nemek közötti egyenlőséget, a 
nők társadalmi szerepvállalásának 
növelését és a nőknek, a fiataloknak és a 
kisebbségeknek a gazdasági és a politikai 
életben, különösen a békeépítési és a 
konfliktusmegelőzési erőfeszítésekben 
való részvételét előmozdító tevékenységek. 
Ez magában foglalja a nemek közötti 
egyenlőtlenségek és a konfliktus alapvető 
okainak kezelését, az 1325. (2000) sz. és a 
2250. (2015) sz. ENSZ-BT határozat 
végrehajtásának támogatását, valamint a 
nők és a fiatalok részvételét és képviseletét 
a hivatalos és a nem hivatalos 
békefolyamatokban.
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Módosítás 124

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 pont – 1 pont – 1 albekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) az erőszakmentesség kultúráját 
előmozdító tevékenységek, ideértve a 
békével kapcsolatos, formális és 
informális oktatást.

Módosítás 125

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 pont – 2 pont – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a jogot és rendet, valamint a 
személyek biztonságát és védelmét 
fenyegető veszélyek, köztük a terrorizmus, 
az erőszakos szélsőségesség, a szervezett 
bűnözés, a kiberbűnözés, a hibrid 
fenyegetések, az illegális csempészet, 
kereskedelem és tranzit;

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás 126

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 pont – 2 pont – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nyilvános helyeket, a kritikus 
infrastruktúrát, a kiberbiztonságot, a 
közegészséget vagy a környezeti stabilitást, 
illetve a tengeri védelmet fenyegető 
veszélyek, az éghajlatváltozás hatásaiból 
eredő fenyegetések;

b) a nyilvános helyeket, a kritikus 
infrastruktúrát, a kiberbiztonságot, a 
közegészséget vagy a környezeti stabilitást, 
illetve a tengeri védelmet és biztonságot 
fenyegető veszélyek, az éghajlatváltozás 
hatásaiból eredő fenyegetések;

Módosítás 127

Rendeletre irányuló javaslat
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III melléklet – 4 pont – A rész – 1 pont – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) Az erőszak áldozatait, különösen a 
nőket és a gyermekeket célzó alapvető 
pszichológiai támogató szolgáltatások 
előmozdítása, biztosítása és kibővítése;

Módosítás 128

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 4 pont – A rész – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az inkluzív és méltányos, 
valamennyi szinten minőségi oktatásra és 
képzésre irányuló közös globális 
erőfeszítések előmozdítása, szükség- és 
válsághelyzetekben is;

a) Az inkluzív és méltányos, 
valamennyi szinten minőségi oktatásra és 
képzésre – többek között a kisgyermekkori 
fejlesztésre – irányuló közös globális 
erőfeszítések előmozdítása, egyebek között 
az átfogó szexuális neveléshez való 
egyetemes hozzáférés révén, a szükség- és 
válsághelyzetekre fókuszálva, különös 
hangsúlyt fektetve a közoktatási 
rendszerek fejlesztésére;

Indokolás

Konkrétabb megfogalmazásra van szükség ahhoz, hogy a nemek közötti egyenlőség 
szempontja megjelenjen.

Módosítás 129

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 4 pont – A rész – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A globális fellépés támogatása az 
egyenlőtlenségek valamennyi 
dimenziójának – például a lányok/nők és 
fiúk/férfiak közötti szakadék – csökkentése 
érdekében, annak biztosítása céljából, hogy 

c) A globális fellépés támogatása a 
megkülönböztetések és az 
egyenlőtlenségek valamennyi 
dimenziójának – például a lányok/nők és 
fiúk/férfiak közötti szakadék – csökkentése 
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mindenki egyenlő esélyekkel vehessen 
részt a gazdasági és társadalmi életben.

érdekében, annak biztosítása céljából, hogy 
mindenki egyenlő esélyekkel vehessen 
részt a gazdasági, politikai és társadalmi 
életben.

Módosítás 130

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 4 pont – A rész – 3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A nők és lányok ellen elkövetett 
erőszak valamennyi formájának
felszámolását célzó globális erőfeszítések, 
partnerségek és szövetségek vezetése és 
támogatása; ez magában foglalja az 
erőszak és a megkülönböztetés fizikai, 
pszichológiai, szexuális, gazdasági és 
egyéb típusait, ideértve a nők által a 
magánélet és a közélet különböző 
területein tapasztalt kirekesztést is;

a) A nőkkel szemben alkalmazott 
hátrányos megkülönböztetés minden 
formájának kiküszöböléséről szóló ENSZ-
egyezményben és annak fakultatív 
jegyzőkönyvében meghatározott, a nőket 
megillető jogok érvényesítését célzó helyi, 
nemzeti és regionális kezdeményezések 
támogatása, valamint a nők és lányok 
ellen elkövetett erőszak és 
megkülönböztetés valamennyi formája 
elleni küzdelmet és az ilyen erőszak és 
megkülönböztetés felszámolását célzó 
globális erőfeszítések, partnerségek és 
szövetségek vezetése; ez magában foglalja 
az erőszak és a megkülönböztetés fizikai, 
pszichológiai, szexuális, gazdasági, 
politikai és egyéb típusait, ideértve a nők 
által a magánélet és a közélet különböző 
területein tapasztalt kirekesztést is; a 
nemek közötti egyenlőtlenségek alapvető 
okainak kezelése a 
konfliktusmegelőzéshez és a békeépítéshez 
való hozzájárulás részeként; a nők 
társadalmi szerepvállalásának 
előmozdítása, ideértve a fejlesztésben és a 
békeépítésben való részvételüket is;

Módosítás 131

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 4 pont – A rész – 3 pont – a a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A nők és a lányok jogai 
védelmének és érvényesítésének 
előmozdítása, ideértve a gazdasági, 
munkajogi, szociális és politikai jogokat, 
valamint a szexuális és reproduktív 
egészséghez való jogot, beleértve az 
egészségügyhöz, az oktatáshoz és az 
áruellátáshoz fűződő szexuális és 
reproduktív jogokat is.

Módosítás 132

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 4 pont – A rész – 3 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A fiatalok és a gyermekek 
társadalmi szerepvállalását elősegítő és a 
befogadásukat, a civil társadalomban és a 
politikai életben való érdemi részvételüket 
és társadalmi elismerésüket garantáló 
szakpolitikákat és tevékenységeket 
támogató kezdeményezések előmozdítása, 
elismerve, hogy a fiatalok és a gyermekek 
kedvező változások előmozdítói lehetnek 
többek között a béke, a biztonság, a 
fenntartható fejlődés, az éghajlatváltozás, 
a környezetvédelem és a szegénység 
felszámolása terén.

Módosítás 133

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a helyi és a nemzetközi társadalmi 
szervezetek, valamint az államok és a 
nemzetközi szervezetek által a békeépítés, 
többek között a bizalomépítés, a közvetítés, 
a párbeszéd, az átmeneti 
igazságszolgáltatás, valamint a nők és a 
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fiatalok társadalmi szerepvállalásának 
növelése terén tett erőfeszítések 
támogatása, adott esetben technikai és 
logisztikai segítségnyújtás révén; 
különösen a közösségek között kialakuló 
feszültségek és az elhúzódó konfliktusok 
tekintetében.

Módosítás 134

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a fegyveres konfliktusok áldozatai 
rehabilitációjának és 
újrabeilleszkedésének támogatása, 
beleértve a nők, a lányok, az LMBTIQ-
személyek és a menedékkérők sajátos 
szükségleteinek kezelésére irányuló 
intézkedéseket is;

Módosítás 135

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikk (4) bekezdésének c) pontjában 
szereplő célokat támogató gyorsreagálási 
tevékenységeknek támogatniuk kell az 
uniós külpolitikát a politikai, gazdasági és 
biztonsági kérdések mentén. Lehetővé kell 
tenniük az Unió számára a fellépést olyan 
sürgős vagy kényszerítő külpolitikai érdek, 
illetve a célkitűzéseinek elérésére megnyíló 
olyan lehetőség felmerülése esetén, amely 
gyors reagálást kíván, és amelyet nehéz 
lenne más eszközökkel kezelni.

A 4. cikk (4) bekezdésének c) pontjában 
szereplő célokat támogató gyorsreagálási 
tevékenységeknek támogatniuk kell az 
uniós külpolitikát a politikai, gazdasági, 
biztonsági és védelmi kérdések mentén. 
Lehetővé kell tenniük az Unió számára a 
fellépést olyan sürgős vagy kényszerítő 
külpolitikai érdek, illetve a célkitűzéseinek 
elérésére megnyíló olyan lehetőség 
felmerülése esetén, amely gyors reagálást 
kíván, és amelyet nehéz lenne más 
eszközökkel kezelni.

Módosítás 136

Rendeletre irányuló javaslat
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IV melléklet – 3 rész – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Unió kétoldalú, regionális vagy 
régiók közötti együttműködési 
stratégiáinak támogatása, a szakpolitikai 
párbeszéd előmozdítása, kollektív 
megközelítések és válaszok kidolgozása a 
globális kihívások kezelésére, mint például 
a migráció és a biztonsági kérdések, 
valamint az e tekintetben felmerülő 
lehetőségek kiaknázása;

a) az Unió kétoldalú, regionális vagy 
régiók közötti együttműködési 
stratégiáinak támogatása, a szakpolitikai 
párbeszéd előmozdítása, kollektív 
megközelítések és válaszok kidolgozása a 
globális kihívások kezelésére, mint például 
a migráció, a védelmi és biztonsági 
kérdések, valamint az e tekintetben 
felmerülő lehetőségek kiaknázása;
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