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MÓDOSÍTÁSOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot és a Fejlesztési 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel a következő többéves pénzügyi 
keretről szóló 2018. március 14-i európai 
parlamenti állásfoglalásra: „A 2020 utáni 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretről szóló parlamenti álláspont 
előkészítése”,

Módosítás 2

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 gazdasági és 
társadalmi fejlődés érvényre juttatásának, 
a szegénység felszámolásához való 
hozzájárulásnak 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.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az átláthatóság, a stabilitás és a 
tisztességesebb versenyfeltételek 
megteremtése érdekében az Unió 
kereskedelempolitikájának összhangban 
kell lennie az egyéb uniós külső és belső 
szakpolitikákkal, és tiszteletben kell 
tartania a szerződésekben meghatározott, 
fejlesztési szempontú szakpolitikai 
koherencia elvét. A fenntartható 
fejlesztési céloknak megfelelő és az emberi 
jogokat előmozdító, szolidáris és igazságos 
kereskedelempolitika jelentős mértékben 
hozzájárulhat a szegénység 
felszámolásához.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ez az eszköz az említett (6) Ez az eszköz az említett 
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célkitűzéseket és a külső tevékenységgel 
kapcsolatos szakpolitikákat támogató 
tevékenységekről rendelkezik olyan 
tevékenységekre építve, amelyeket 
korábban a 233/2014/EU rendelet46, a 11. 
Európai Fejlesztési Alap belső 
megállapodása47 és végrehajtási 
rendelete48, a 232/2014/EU rendelet49, a 
230/2014/EU rendelet50, a 235/2014/EU 
rendelet51, a 234/2014/EU rendelet52, a 
237/2014/Euratom rendelet53, a 
236/2014/EU rendelet54, a 466/2014/EU 
határozat, a 480/2009/EK, Euratom 
rendelet55 és az (EU) 2017/1601 rendelet56 
támogatott.

célkitűzéseket és a külső tevékenységgel 
kapcsolatos szakpolitikákat támogató 
tevékenységekről rendelkezik olyan 
tevékenységekre építve, amelyeket 
korábban a 233/2014/EU rendelet46, a 11. 
Európai Fejlesztési Alap belső 
megállapodása47 és végrehajtási 
rendelete48, a 232/2014/EU rendelet49, a 
230/2014/EU rendelet50, a 235/2014/EU 
rendelet51, a 234/2014/EU rendelet52, a 
237/2014/Euratom rendelet53, a 
236/2014/EU rendelet54, a 466/2014/EU 
határozat, a 480/2009/EK, Euratom 
rendelet55 és az (EU) 2017/1601 rendelet56 
támogatott. Az európai pénzügyi eszközök 
egyszerűsített és korszerűsített 
felépítésének tiszteletben kell tartania az 
Unió alapjául szolgáló politikák 
célkitűzéseit, valamint növelnie kell az 
átláthatóságot, az elszámoltathatóságot, a 
hatékonyságot és a koherenciát, miközben 
lehetővé teszi az uniós források 
rugalmasságát a külső fellépések 
számára;

_________________ _________________
46 Az Európai Parlament és a Tanács 
233/2014/EU rendelete (2014. március 11.) 
a 2014-2020-as időszakra szóló fejlesztési 
együttműködési finanszírozási eszköz 
létrehozásáról (HL L 77., 2014.3.15., 44. 
o.).

46 Az Európai Parlament és a Tanács 
233/2014/EU rendelete (2014. március 11.) 
a 2014-2020-as időszakra szóló fejlesztési 
együttműködési finanszírozási eszköz 
létrehozásáról (HL L 77., 2014.3.15., 44. 
o.).

47 Belső megállapodás az Európai Unió 
tagállamai kormányainak a Tanács 
keretében ülésező képviselői között az 
AKCS–EU partnerségi megállapodással 
összhangban a 2014–2020 közötti 
időtartamra szóló többéves pénzügyi keret 
értelmében nyújtandó európai uniós 
támogatás finanszírozásáról, valamint az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
negyedik részének hatálya alá tartozó 
tengerentúli országok és területek számára 
nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról 
(HL L 210., 2013.8.6., 1. o.).

47 Belső megállapodás az Európai Unió 
tagállamai kormányainak a Tanács 
keretében ülésező képviselői között az 
AKCS–EU partnerségi megállapodással 
összhangban a 2014–2020 közötti 
időtartamra szóló többéves pénzügyi keret 
értelmében nyújtandó európai uniós 
támogatás finanszírozásáról, valamint az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
negyedik részének hatálya alá tartozó 
tengerentúli országok és területek számára 
nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról 
(HL L 210., 2013.8.6., 1. o.).

48 A Tanács (EU) 2015/322 rendelete 
(2015. március 2.) a 11. Európai Fejlesztési 
Alap végrehajtásáról (HL L 58., 2015.3.3., 

48 A Tanács (EU) 2015/322 rendelete 
(2015. március 2.) a 11. Európai Fejlesztési 
Alap végrehajtásáról (HL L 58., 2015.3.3., 
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1. o.). 1. o.).
49 Az Európai Parlament és a Tanács 
232/2014/EU rendelete (2014. március 11.) 
az Európai Szomszédsági Támogatási 
Eszköz létrehozásáról (HL L 77., 
2014.3.15., 27. o.).

49 Az Európai Parlament és a Tanács 
232/2014/EU rendelete (2014. március 11.) 
az Európai Szomszédsági Támogatási 
Eszköz létrehozásáról (HL L 77., 
2014.3.15., 27. o.).

50 Az Európai Parlament és a Tanács 
230/2014/EU rendelete (2014. március 11.) 
a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló 
eszköz létrehozásáról (HL L 77., 
2014.3.15., 1. o.).

50 Az Európai Parlament és a Tanács 
230/2014/EU rendelete (2014. március 11.) 
a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló 
eszköz létrehozásáról (HL L 77., 
2014.3.15., 1. o.).

51 Az Európai Parlament és a Tanács 
235/2014/EU rendelete (2014. március 11.) 
a demokrácia és az emberi jogok 
világszintű előmozdítását szolgáló 
finanszírozási eszköz létrehozásáról (HL L 
77., 2014.3.15., 85. o.).

51 Az Európai Parlament és a Tanács 
235/2014/EU rendelete (2014. március 11.) 
a demokrácia és az emberi jogok 
világszintű előmozdítását szolgáló 
finanszírozási eszköz létrehozásáról (HL L 
77., 2014.3.15., 85. o.).

52 Az Európai Parlament és a Tanács 
234/2014/EU rendelete (2014. március 11.) 
a harmadik országokkal folytatott 
együttműködésre irányuló Partnerségi 
Eszköz létrehozásáról (HL L 77., 
2014.3.15., 77. o.).

52 Az Európai Parlament és a Tanács 
234/2014/EU rendelete (2014. március 11.) 
a harmadik országokkal folytatott 
együttműködésre irányuló Partnerségi 
Eszköz létrehozásáról (HL L 77., 
2014.3.15., 77. o.).

53 A Tanács 237/2014/Euratom rendelete 
(2013. december 13.) a Nukleáris 
Biztonsági Együttműködési Eszköz 
létrehozásáról (HL L 77., 2014.3.15., 109. 
o.).

53 A Tanács 237/2014/Euratom rendelete 
(2013. december 13.) a Nukleáris 
Biztonsági Együttműködési Eszköz 
létrehozásáról (HL L 77., 2014.3.15., 109. 
o.).

54 Az Európai Parlament és a Tanács 
236/2014/EU rendelete a külső 
tevékenységek finanszírozására vonatkozó 
uniós eszközök végrehajtására vonatkozó 
közös szabályok és eljárások 
megállapításáról (HL L 77., 2014.3.15., 
95. o.).

54 Az Európai Parlament és a Tanács 
236/2014/EU rendelete a külső 
tevékenységek finanszírozására vonatkozó 
uniós eszközök végrehajtására vonatkozó 
közös szabályok és eljárások 
megállapításáról (HL L 77., 2014.3.15., 
95. o.).

55 A Tanács 2009/480/EK, Euratom 
rendelete (2009. május 25.) a külső 
fellépésekre vonatkozó garanciaalap 
létrehozásáról (HL L 145., 2009.6.10., 10. 
o.).

55 A Tanács 2009/480/EK, Euratom 
rendelete (2009. május 25.) a külső 
fellépésekre vonatkozó garanciaalap 
létrehozásáról (HL L 145., 2009.6.10., 10. 
o.).

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

56 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2017/1601 rendelete (2017. szeptember 
26.) az Európai Fenntartható Fejlődési 
Alap (EFFA), az EFFA-garancia és az 
EFFA-garanciaalap létrehozásáról.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

__________________ __________________
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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 7

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az Unió megismétli, hogy teljes 
mértékben elkötelezett a multilateralizmus 
tartós értékei mellett, és felhív egy szabad, 
tisztességes és szabályozott kereskedelmen 
alapuló, mindenki javát szolgáló 
kereskedelmi menetrend megalkotására, 
amely támogatja a fenntartható fejlesztési 
menetrendet azáltal, hogy magában 
foglalja a szociális, környezeti és emberi 
jogokat, és biztosítja, hogy a 
multilaterálisan elfogadott és harmonizált 
szabályokat mindenki tekintetében 
egyenlően alkalmazzák. A legutóbbi 
nemzetközi fejlemények tükrében 
mostanra sürgetővé vált a WTO 
modernizációja és a működése számos 
aspektusának alapvető felülvizsgálata 
hatékonyságának és legitimitásának 
növelése céljából.

Módosítás 8

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 

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

globális stratégiájában (a továbbiakban: a 
globális stratégia) megállapított öt 
prioritásán kell alapulnia, 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 
demokrácia és az emberi jogok 
előmozdítását, a béke megőrzését, a 
konfliktusmegelőzést, a békeközvetítést és 
a konfliktus utáni újjáépítést – beleértve 
valamennyi szakaszában a nők szerepének 
előmozdítását –, a nemzetközi biztonság 
erősítését, a kényszerű migráció és 
lakóhelyelhagyás okainak kezelését és a 
természeti vagy ember által okozott 
katasztrófákkal sújtott embercsoportoknak, 
országoknak vagy régióknak nyújtott 
segítséget, a gazdasági reformok 
ösztönzését, ami előteremti a lakóhelyüket 
az éghajlatváltozás miatt elhagyni 
kényszerülő személyek védelmére szolgáló 
nemzetközi jogi keret létrehozásának 
feltételeit, a tisztességes, fenntartható, 
szabály- és értékalapú 
kereskedelempolitika támogatását mint a 
jogállamiság és az emberi jogok 
fejlesztésének – beleértve a kínzáshoz és a 
halálbüntetéshez használatos áruk 
nemzetközi kereskedelmi tilalmának 
ösztönzését – eszközét, a gazdasági 
diplomáciát és a gazdasági 
együttműködést, a digitális megoldások és 
technológiák előmozdítását, a globális 
közegészségügyi veszélyek kezelését, 
valamint az uniós szakpolitikák 
nemzetközi dimenzióinak megerősítését. 
Érdekei előmozdítása során az Uniónak be 
kell tartania és elő kell mozdítania a magas 
színvonalú szociális, munkaügyi és 
környezetvédelmi – beleértve az 
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éghajlatváltozással kapcsolatos – normák, 
a jogállamiság, valamint a nemzetközi jog, 
beleértve a nemzetközi humanitárius és 
emberi jogok tiszteletben tartásának elveit.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) A 2017. június 7-én aláírt új 
európai konszenzus a fejlesztéspolitikáról 
(a továbbiakban: konszenzus)60 keretet ad 
egy közös megközelítéshez az Unió és a 
tagállamai általi fejlesztési együttműködés 
számára a 2030-ig tartó időszakra szóló 
menetrend és az addisz-abebai cselekvési 
program végrehajtásához, amelynek célja a 
fenntartható fejlődés és az átalakulás 
felgyorsítása a fejlesztéspolitika 
horizontális elemeire – például a nemek 
közötti egyenlőségre, az ifjúságra, a 
befektetésre és kereskedelemre, a 
fenntartható energiára és az 
éghajlatváltozás elleni fellépésre, a jó 
közigazgatásra, a demokráciára, a 
jogállamiságra és az emberi jogokra, a 
migrációra és a mobilitásra – helyezett 
hangsúllyal az Unió külpolitikáihoz, – 
beleértve a közös kereskedelempolitikát – 
valamint az ENSZ a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlesztési menetrendjében meghatározott 
célokhoz való hozzájárulás érdekében. A 
szegénység felszámolása, a 
megkülönböztetés és az egyenlőtlenségek 
kiküszöbölése, az az alapelv, hogy „senki 
sem maradhat ki a fejlődés folyamatából”, 
valamint a reziliencia megerősítése képezik 
a fejlesztési együttműködési politika 
gerincét.

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

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



AD\1176749HU.docx 11/31 PE629.557v05-00

HU

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

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

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(19) A 2015-ben felülvizsgált európai 
szomszédságpolitika62 az Unió fő politikai 
prioritásai szerint a szomszédos országok 
stabilizációjára és a reziliencia 
megerősítésére irányul, különösen a 
gazdasági fejlődés élénkítése révén. 
Célkitűzésének teljesítéséhez a 
felülvizsgált európai szomszédságpolitika a 
következő négy prioritási területre 
összpontosított: jó kormányzás, 
demokrácia, jogállamiság és emberi jogok, 
kiemelt figyelemmel a civil társadalommal 
történő fokozottabb együttműködésre; 
gazdaságfejlesztés; biztonság; migráció és 
mobilitás, beleértve a kényszerű migráció 
és lakóhelyelhagyás okainak kezelését. A 
differenciálás és a fokozott kölcsönös 
felelősségvállalás az európai 
szomszédságpolitika ismertetőjegyei, 
amelyek elismerik az elkötelezettség 
különböző szintjeit, és tükrözik az egyes 
országok érdekeit az Unióval folytatott 
partnerségük természete és fókusza szerint. 
A szomszédságpolitika keretében az Unió 
több szomszédos partnerországgal kezdett 
tárgyalásokat és kötött átfogó és 
mélyreható, ambiciózus 
szabadkereskedelmi megállapodásokat. E 
megállapodások nemcsak a piacra jutás 
javítására és a beruházási környezet 
elősegítésére irányulnak, hanem a 
szomszédságpolitika olyan általános 
célkitűzéseinek megvalósításához való 
hozzájárulásra is, mint a fenntartható, 
inkluzív és mindenki számára előnyös 
gazdasági és társadalmi fejlődés. Az egyes 
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partnerországok és az Unió civil 
társadalmát, a nemzeti parlamenteket és 
az Európai Parlamentet be kell vonni e 
megállapodások tárgyalási folyamataiba, 
valamint a végrehajtásuk nyomon 
követésébe. E rendeletnek tehát 
támogatnia kell az ilyen 
megállapodásokról folytatott 
tárgyalásokat és a megkötött 
megállapodások végrehajtását.

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

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

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) E rendeletnek hozzá kell járulnia 
továbbá az Unió külkapcsolatainak 
kereskedelmi vonatkozású aspektusaihoz, 
amilyenek például az ón, a tantál és az 
arany tekintetében az ellátási lánc kellő 
gondossága terén harmadik országokkal 
folytatott együttműködés, a kimberley-i 
folyamat, a fenntarthatósági paktum, 
valamint a 978/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet1a (GSP-
rendelet) értelmében vállalat 
kötelezettségek végrehajtása, az erdészeti 
jogszabályok végrehajtása, erdészeti 
irányítás és erdészeti termékek 
kereskedelmére (FLEGT) és a 
kereskedelemösztönző támogatásra 
vonatkozó együttműködés annak 
érdekében, hogy biztosítsa az EU 
kereskedelempolitikájának és fejlesztési 
céljainak és intézkedéseinek 
következetességét és egymást kölcsönösen 
támogató jellegét;
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_________________

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

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

hozzá kell járulnia a migrációval 
kapcsolatos koordinált, holisztikus és 
strukturált megközelítéshez, amely 
maximalizálja a szinergiákat, és 
alkalmazza a szükséges áttételi hatásokat.

(Ez a módosítás az egész szövegre 
érvényes.)

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(34) Az EFFA+-nak a fenntartható 
fejlesztési célok teljesítéséhez való 
hozzájárulásként a beruházások 
támogatására kell irányulnia a fenntartható 
és inkluzív gazdasági és társadalmi fejlődés 
fokozása és a partnerországok társadalmi-
gazdasági ellenálló képességének 
előmozdítása révén, különösen a 
szegénység felszámolására, a fenntartható 
és inkluzív növekedésre, a tisztességes 
munka létrehozására és különösen a nők 
és az ifjúság gazdasági lehetőségeire, 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.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

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

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

_________________ _________________
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.).
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Annak érdekében, hogy az eszköz 
rugalmas és a magánszektor számára 
vonzóbb legyen, valamint a beruházások 
maximális hatást fejtsenek ki, a részvételre 
jogosult partnereket illetően eltérést kell 
biztosítani az uniós költségvetés 
végrehajtásának módjaira vonatkozó, a 
költségvetési rendeletben meghatározott 
szabályoktól. Ezek a részvételre jogosult 
partnerek lehetnek olyan szervek is, 
amelyek nincsenek megbízva köz- és 
magánszféra közötti partnerség 
végrehajtásával, illetve amelyek valamely 
partnerország magánjoga szerint 
működnek.

(37) Annak érdekében, hogy az eszköz 
rugalmas és a magánszektor számára 
vonzóbb legyen, támogassa a tisztességes 
versenyt, valamint a beruházások 
maximális hatást fejtsenek ki, a részvételre 
jogosult partnereket illetően eltérést kell 
biztosítani az uniós költségvetés 
végrehajtásának módjaira vonatkozó, a 
költségvetési rendeletben meghatározott 
szabályoktól. Ezek a részvételre jogosult 
partnerek lehetnek olyan szervek is, 
amelyek nincsenek megbízva köz- és 
magánszféra közötti partnerség 
végrehajtásával, illetve amelyek valamely 
partnerország magánjoga szerint 
működnek.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

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) E rendelet általános célkitűzése az 
Unió értékeinek és érdekeinek világszintű 
védelme és érvényre juttatása az Unió 
külső tevékenységére vonatkozóan az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkének (5) bekezdésében, 8. cikkében és 
21. cikkében, valamint az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 11., 207. és 
208. cikkében megfogalmazott 
célkitűzések és elvek követése céljából.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
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3 cikk – 2 bekezdés – 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, különösen a 
fenntartható gazdasági és társadalmi 
fejlődésre és a szegénység felszámolására 
való törekvés;

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 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 
fenntartható fejlődés megszilárdítása és 
támogatása, különös tekintettel a szabály- 
és értékalapú nemzetközi kereskedelemre, 
a szegénység felszámolására, a gazdasági 
növekedés ösztönzésére, valamint a 
multilateralizmus előmozdítására és 
védelmére, a civil társadalmi szervezetek 
támogatására, a stabilitás és béke 
előmozdítására, valamint más globális 
kihívások kezelésére, beleértve a migrációt 
és a mobilitást is;

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. cikk 7. cikk

Szakpolitikai keret Szakpolitikai keret

Az e rendelet végrehajtására vonatkozó Az e rendelet végrehajtására vonatkozó 
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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.

átfogó szakpolitikai keretet a társulási 
megállapodások, a partnerségi, 
kereskedelmi és együttműködési 
megállapodások, a multilaterális 
megállapodások, egyéb megállapodások és 
a partnerországokkal jogilag kötelező erejű 
kapcsolatot létrehozó uniós jogszabályok, 
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.

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Unió az eszköz keretén belül, a 
harmadik országokkal folytatott 
kapcsolatai révén tovább ösztönzi a kínzás 
és a halálbüntetés céljára használt áruk 
kereskedelmének tiltására vonatkozó 
multilaterális megállapodásokat.

Módosítás 21

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 és az Unióval 
meglévő szerződéses kapcsolatok, köztük a 
társulási, partnerségi és együttműködési 
megállapodások, illetve a kereskedelmi 
megállapodások teljesítése terén elért 



AD\1176749HU.docx 19/31 PE629.557v05-00

HU

eredményeit.

Módosítás 22

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 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.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felelősségvállalás elvével összhangban a 
Bizottság – adott esetben – a 
partnerországok rendszereinek 
igénybevételét részesíti előnyben a 
programok végrehajtásához.

A felelősségvállalás elvével összhangban a 
Bizottság a partnerországok rendszereinek 
igénybevételét részesíti előnyben a 
programok végrehajtásához.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság tájékoztatja az Európai 
Parlamentet, és rendszeresen 

(8) A Bizottság saját 
kezdeményezésére vagy az Európai 
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véleménycserét folytat vele. Parlament kérésére érdemi 
információkkal és teljes többéves 
programozási dokumentumokkal, 
cselekvési tervekkel és intézkedésekkel 
szolgál az Európai Parlament illetékes 
bizottságainak, továbbá rendszeresen 
véleménycserét folytat velük.

Módosítás 25

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 nyilvántartásába vett 
egyedi kritériumok alapján azonosított 
szükségletei, amelyekbe kérésre az 
Európai Parlament is betekinthet, 
figyelembe véve a lakosságot, a 
szegénységet, az egyenlőtlenséget, a 
humán fejlődést, az emberi jogok és az 
alapvető szabadságok helyzetét, a nemek 
közötti egyenlőséget, a gazdasági és 
környezeti sebezhetőséget, valamint az 
állam és a társadalom rezilienciáját;

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az iparosodott országokkal 
folytatott együttműködés az uniós és a 
kölcsönös érdekek előmozdítására 
koncentrál.

(4) Az iparosodott országokkal 
folytatott együttműködés az uniós és a 
kölcsönös érdekek, valamint a közös 
érdekek és értékek, továbbá a közös célok 
és a multilateralizmus védelmének 
előmozdítására koncentrál. Az ilyen 
együttműködés – adott esetben – az Unió, 
benne az Európai Parlament, illetve a 
tagállamok közötti, a civil társadalom 
bevonásával folytatott párbeszéden alapul.
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Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az érintett országra és/vagy régióra 
vonatkozó korábbi multilaterális vagy 
bilaterális megállapodások vagy 
rendeletek, például a GSP-rendelet, az 
(EU) 2017/821 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet, az 1236/2005/EK tanácsi 
rendelet és a kettős felhasználású 
termékekről és a kulturális javak 
behozataláról szóló jövőbeni rendeletek;

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) minden megkötött többoldalú vagy 
kétoldalú kereskedelmi megállapodás, 
beleértve az olyan megállapodásokat is, 
mint az Unió és a szomszédságpolitikai 
partnerországok között létrejött 
mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi 
megállapodások, valamint az Unió által 
valamely partnernek megadott bármilyen 
kereskedelmi kedvezmény;

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A földrajzi programokra vonatkozó 
többéves indikatív programok 
felülvizsgálhatók, amennyiben ez a 
hatékony végrehajtás érdekében szükséges, 
különösen, amennyiben jelentős változások 
következnek be a 7. cikk szerinti 

(3) A földrajzi programokra vonatkozó 
többéves indikatív programok az Európai 
Parlamenttel folytatott konzultációt 
követően felülvizsgálhatók, amennyiben ez 
a hatékony végrehajtás érdekében 
szükséges, különösen, amennyiben jelentős 
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szakpolitikai keretben, vagy válság után, 
illetve válságot követő helyzetben.

változások következnek be a 7. cikk 
szerinti szakpolitikai keretben, vagy válság 
után, illetve válságot követő helyzetben.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tematikus programokra 
vonatkozó többéves indikatív programok 
felülvizsgálhatók, amennyiben ez a 
hatékony végrehajtás érdekében szükséges, 
különösen, amennyiben jelentős változások 
következnek be a 7. cikk szerinti 
szakpolitikai keretben.

(4) A tematikus programokra 
vonatkozó többéves indikatív programok 
az Európai Parlamenttel folytatott 
konzultációt követően felülvizsgálhatók, 
amennyiben ez a hatékony végrehajtás 
érdekében szükséges, különösen, 
amennyiben jelentős változások 
következnek be a 7. cikk szerinti 
szakpolitikai keretben.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az Unióval való partnerségét, 
ideértve e partnerség ambíciójának szintjét;

d) az Unióval kötött partnerségi és 
társulási megállapodást, továbbá egyéb 
kereskedelmi és beruházási kapcsolatokat, 
ideértve e partnerség ambíciójának szintjét;

Módosítás 32

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 

(1) A Bizottság az Európai 
Parlamenttel szoros együttműködésben 
éves vagy többéves cselekvési terveket 
vagy intézkedéseket fogad el. Az 
intézkedések egyedi intézkedés, különleges 
intézkedés, kísérő intézkedés vagy 
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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.

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.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Előre nem látható szükségletek vagy 
körülmények felmerülése esetén, és ha a 
finanszírozás nem lehetséges megfelelőbb 
forrásokból, a Bizottság a programozási 
dokumentumokban nem szereplő 
különleges intézkedéseket fogadhat el.

Előre nem látható szükségletek vagy 
körülmények felmerülése esetén, és ha a 
finanszírozás nem lehetséges megfelelőbb 
forrásokból, a Bizottság a programozási 
dokumentumokban nem szereplő 
különleges intézkedéseket fogadhat el, az 
Európai Parlamenttel szoros 
együttműködésben.

Módosítás 34

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 

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 különösen a nőknek és a 
fiataloknak szóló tisztességes 
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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.

munkahelyek és gazdasági lehetőségek 
megteremtésére, 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.

Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ilyen időközi értékelésnek fel kell 
mérnie a külső finanszírozási eszközök 
egyszerűsített és korszerűsített 
szerkezetének összhangját az Unió 
alapjául szolgáló politikák célkitűzéseivel, 
valamint a külső fellépésekre vonatkozó 
uniós pénzeszközök átláthatóságának, 
elszámoltathatóságának, 
hatékonyságának, koherenciájának és 
rugalmasságának elveit.

Módosítás 36

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 
hatékonyságra, a hozzáadott értékre, az 
egyszerűsített és korszerűsített szerkezet 
működésére, a belső és külső koherenciára, 
valamint e rendelet célkitűzéseinek további 
relevanciájára.
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Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – 4 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) Az erdőirtás korlátozása, valamint 
az erdészeti jogszabályok végrehajtásának, 
az erdészeti irányításnak és az erdészeti 
termékek kereskedelmének (FLEGT) 
ösztönzése, az illegális fakitermelés, az 
illegális faanyag- és fatermék-
keresekedelem elleni küzdelem;

j) Az erdőirtás megállítása, valamint 
az erdészeti jogszabályok végrehajtásának, 
az erdészeti irányításnak és az erdészeti 
termékek kereskedelmének (FLEGT) 
ösztönzése, az illegális fakitermelés, az 
illegális faanyag- és fatermék-
kereskedelem elleni küzdelem. Az 
önkéntes partnerségi megállapodások 
tárgyalásának és végrehajtásának 
támogatása;

Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) A multilateralizmus, a 
fenntartható gazdasági együttműködés, a 
nemzetközi kereskedelmi és beruházási 
kapcsolatok, valamint a Kereskedelmi 
Világszervezet szabályainak és elveinek 
előmozdítása és erősítése;

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – 5 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) A regionális integrációs menetrend 
és az optimális kereskedelempolitikák 
támogatása, valamint az EU és a partnerei 
közötti kereskedelmi megállapodások 
megerősítésének és végrehajtásának 
támogatása;

n) A regionális integrációs menetrend 
és az optimális kereskedelempolitikák 
támogatása a befogadó és fenntartható 
fejlődés előmozdítása érdekében, valamint 
az EU és a partnerei közötti kereskedelmi 
megállapodások megerősítésének és 
végrehajtásának támogatása.
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Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – 5 bekezdés – s pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

s) A kitermelő ágazatokhoz való 
méltányos, fenntartható és torzító 
hatásoktól mentes hozzáférés 
előmozdítása.

s) A kitermelő ágazatokhoz való 
méltányos és fenntartható hozzáférés 
biztosítása.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 szakasz – 4 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A természeti erőforrások 
konfliktusok finanszírozására való 
felhasználásának visszaszorítása, 
valamint az érdekelt felek olyan 
kezdeményezéseknek való megfelelésének 
támogatása, mint például a kimberley-i 
folyamat tanúsítási rendszere, beleértve [a 
konfliktusövezetből származó ásványokról 
szóló EU rendelethez], különösen a 
természeti erőforrások termelésének és 
kereskedelmének hatékony belföldi 
ellenőrzésének végrehajtásához 
kapcsolódó intézkedéseket;

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 szakasz – 4 b franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Hozzájárulás az Unió által a 
kínzás és halálbüntetés céljából használt 
áruk kereskedelmének nemzetközi tilalma 
érdekében tett erőfeszítésekhez.
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Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 szakasz – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A hatékony multilateralizmus és a 
stratégiai partnerség előmozdítása, a 
nemzetközi, regionális és nemzeti keretek 
kapacitáserősítéséhez való hozzájárulás az 
emberi jogok, a demokrácia és a 
jogállamiság előmozdítása és védelme 
terén. Élénkíteni kell a stratégiai 
partnerségeket, különös tekintettel az 
ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának 
Hivatalára (OHCHR), a Nemzetközi 
Büntetőbíróságra (NBB) és a vonatkozó 
regionális és nemzeti emberi jogi 
mechanizmusokra. Ezenkívül a 
programnak ösztönöznie kell az emberi 
jogokkal és a demokráciával kapcsolatos 
oktatást és kutatást, többek között az 
emberi jogokkal és demokráciával 
foglalkozó Global Campus útján.

– A hatékony multilateralizmus és a 
stratégiai partnerségek előmozdítása, a 
nemzetközi, regionális és nemzeti keretek 
kapacitásnöveléséhez való hozzájárulás, a 
helyi szereplők szerepvállalásának 
erősítése, az emberi jogok, a demokrácia és 
a jogállamiság előmozdítása és védelme 
terén. A stratégiai partnerségeknek 
hangsúlyt kell fektetniük a nemzeti és a 
nemzetközi emberi jogi szerkezetre, 
beleértve a multilateralizmus támogatását, 
mivel alapvető fontosságú az ENSZ 
Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala 
(OHCHR), a Nemzetközi Büntetőbíróság 
(NBB) és a vonatkozó regionális és 
nemzeti emberi jogi mechanizmusok 
függetlensége és hatékonysága. Folytatni 
kell az emberi jogokkal és a demokráciával 
kapcsolatos oktatás és kutatás 
támogatását, többek között az emberi 
jogokkal és demokráciával foglalkozó 
Global Campus támogatása révén.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 szakasz – 5 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A WTO korszerűsítésének 
támogatása, hatékonyságának és 
legitimitásának növelése céljából

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
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III melléklet – 4 szakasz – A rész – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Hozzájárulás a tisztességes 
munkával kapcsolatos globális 
menetrendhez, különösen a globális 
értékláncok területén, valamint az olyan 
hatékony foglalkoztatási politikákkal 
kapcsolatos ismeretek gazdagítása, 
amelyek a munkaerőpiac igényeire 
reagálnak, ideértve a szakképzést és az 
egész életen át tartó tanulást;

b) Hozzájárulás a tisztességes 
munkával kapcsolatos globális 
menetrendhez, különösen a globális 
értékláncokhoz, valamint az olyan 
hatékony foglalkoztatási politikákkal 
kapcsolatos ismeretek gazdagítása, 
amelyek a munkaerőpiac igényeire 
reagálnak, ideértve a szakképzést és az 
egész életen át tartó tanulást;

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 4 szakasz – C rész – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Az üzleti környezet és a beruházási 
környezet javítása, a köz- és a magánszféra 
közötti fokozott párbeszéd támogatása, 
valamint a mikro-, kis- és 
középvállalkozások kapacitásépítése;

b) Az üzleti környezet és a beruházási 
környezet javítása, a köz- és a magánszféra 
közötti fokozott párbeszéd támogatása, 
valamint a mikro-, kis- és 
középvállalkozások kapacitásépítése, 
ideértve az ilyen vállalkozások 
nemzetközivé válását;

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 4 szakasz – C rész – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Az uniós kereskedelempolitika és 
kereskedelmi megállapodások, valamint 
ezek végrehajtásának támogatása; továbbá 
az uniós gazdasági társaságok 
partnerországbeli piacra jutásának 
elősegítése, valamint e vállalkozások 
számára a kereskedelmi, a beruházási és 
az üzleti lehetőségek fokozása, a piacra 
jutás és a beruházás útjában álló 

c) Az olyan uniós 
kereskedelempolitikai eszközök és 
kereskedelmi megállapodások 
végrehajtásának támogatása, amelyeknek a 
fenntartható fejlődés, a gazdasági 
diverzifikáció és az Unió piacához történő 
hozzáférés, valamint az éghajlatbarát 
technológiák és szellemi tulajdonokhoz 
való hozzáférés elősegítése a célja;
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akadályok felszámolásával együtt.
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