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Módosítás 10
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet Partnerségi Eszközt hoz létre 
harmadik országokkal folytatott 
együttműködésre az uniós és a közös 
érdekek előmozdítására és támogatására. A 
Partnerségi Eszköz támogatja azokat az 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan és 
rugalmasan reagálnak az Unió harmadik 
országokkal fenntartott bilaterális, 
regionális és multilaterális kapcsolataiból 
eredő célkitűzéseire, és választ adnak a 
globális kihívásokra.

(1) E rendelet Partnerségi Eszközt hoz létre 
harmadik országokkal folytatott 
együttműködésre a közös érdekek 
előmozdítására és támogatására az emberi 
jogok mindegyikének tiszteletben tartása 
alapján. A Partnerségi Eszköz támogatja 
azokat az intézkedéseket, amelyek 
hatékonyan és rugalmasan reagálnak az 
Unió harmadik országokkal fenntartott 
bilaterális, regionális és multilaterális 
kapcsolataiból eredő célkitűzéseire, és 
választ adnak a globális kihívásokra.

Or. en

Módosítás 11
Eleni Theocharus

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet Partnerségi Eszközt hoz létre 
harmadik országokkal folytatott 
együttműködésre az uniós és a közös 
érdekek előmozdítására és támogatására. A 
Partnerségi Eszköz támogatja azokat az 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan és 
rugalmasan reagálnak az Unió harmadik 
országokkal fenntartott bilaterális, 
regionális és multilaterális kapcsolataiból 
eredő célkitűzéseire, és választ adnak a 
globális kihívásokra.

(1) E rendelet Partnerségi Eszközt hoz létre 
harmadik országokkal folytatott 
együttműködésre az uniós és a közös 
érdekek előmozdítására és támogatására. A 
Partnerségi Eszköz támogatja azokat az 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan és 
rugalmasan reagálnak az Unió harmadik 
országokkal fenntartott bilaterális, 
regionális és multilaterális kapcsolataiból 
eredő célkitűzéseire, és a kölcsönös 
tisztelet jegyében választ adnak a globális 
kihívásokra.
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Or. en

Módosítás 12
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) az Európa 2020 stratégia nemzetközi 
dimenziójának megvalósítása az Unió 
bilaterális, regionális és interregionális 
együttműködési partnerségi stratégiáinak 
támogatásával, a politikai párbeszéd 
előmozdításával, az olyan globális 
kihívások közös megközelítésének és
kezelésének kidolgozásával, mint az 
energiabiztonság, az éghajlatváltozás és a 
környezet. E célkitűzés az Európa 2020 
politikák és célkitűzések legfontosabb 
partnerországok általi átvételén keresztül 
mérhető;

(a) az Európa 2020 stratégia nemzetközi 
dimenziójának megvalósítása az Unió 
bilaterális, regionális és interregionális 
együttműködési partnerségi stratégiáinak 
támogatásával, a politikai párbeszéd 
előmozdításával, a jó kormányzás elvének 
és az olyan globális kihívások közös 
kezelésének kidolgozásával, mint a 
társadalmi kohézió előmozdítása, az 
energiabiztonság, az éghajlatváltozás és a 
környezet. E célkitűzés az Európa 2020 
politikák és célkitűzések legfontosabb 
partnerországok általi átvételén keresztül 
mérhető;

Or. fr

Módosítás 13
Eleni Theocharus

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) az Európa 2020 stratégia nemzetközi 
dimenziójának megvalósítása az Unió 
bilaterális, regionális és interregionális 
együttműködési partnerségi stratégiáinak 
támogatásával, a politikai párbeszéd 
előmozdításával, az olyan globális 
kihívások közös megközelítésének és 
kezelésének kidolgozásával, mint az 
energiabiztonság, az éghajlatváltozás és a 

(a) az Európa 2020 stratégia nemzetközi 
dimenziójának megvalósítása az Unió 
bilaterális, regionális és interregionális 
együttműködési partnerségi stratégiáinak 
támogatásával, a politikai párbeszéd 
előmozdításával, az olyan globális 
kihívások közös megközelítésének és 
kezelésének kidolgozásával, mint az 
energiabiztonság, az éghajlatváltozás, a 
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környezet. E célkitűzés az Európa 2020 
politikák és célkitűzések legfontosabb 
partnerországok általi átvételén keresztül 
mérhető;

munkahelyteremtés és a környezet. E 
célkitűzés az Európa 2020 politikák és 
célkitűzések legfontosabb partnerországok 
általi átvételén keresztül mérhető;

Or. en

Módosítás 14
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) az Európa 2020 stratégia nemzetközi 
dimenziójának megvalósítása az Unió 
bilaterális, regionális és interregionális 
együttműködési partnerségi stratégiáinak 
támogatásával, a politikai párbeszéd 
előmozdításával, az olyan globális 
kihívások közös megközelítésének és 
kezelésének kidolgozásával, mint az 
energiabiztonság, az éghajlatváltozás és a 
környezet. E célkitűzés az Európa 2020 
politikák és célkitűzések legfontosabb 
partnerországok általi átvételén keresztül 
mérhető;

(a) az Európa 2020 stratégia nemzetközi 
dimenziójának megvalósítása az Unió 
bilaterális, regionális és interregionális 
együttműködési partnerségi stratégiáinak 
támogatásával, a politikai párbeszéd 
előmozdításával, az olyan globális 
kihívások közös megközelítésének és 
kezelésének kidolgozásával, mint a 
fenntartható energia, az éghajlatváltozás 
és a környezet.

Or. en

Módosítás 15
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a piacra jutás javítása és az európai 
vállalkozások kereskedelemi, befektetési 
és üzleti lehetőségeinek fejlesztése 

(b) a tisztességes és méltányos 
kereskedelem és beruházás előmozdítása 
jogalapú megközelítés alapján, amely 
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gazdasági partnerségek, üzleti és 
szabályozási együttműködés révén. E 
célkitűzés az Unió legfontosabb 
partnerországokkal folytatott 
kereskedelmében való részesedésén 
valamint az e rendelet szerinti
fellépésekkel, programokkal, 
intézkedésekkel kifejezetten megcélzott 
országokba irányuló kereskedelem és 
beruházások áramlásán keresztül
mérhető;

figyelembe veszi a Gazdasági, Szociális és 
Kulturális Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmányát, valamint a 
környezetről szóló nemzetközi szerződések 
tiszteletben tartását. E célkitűzés az e 
rendelet szerinti fellépések, programok és 
intézkedések végrehajtása tekintetében 
alkalmazandó jogalapú megközelítéshez 
viszonyítva mérhető;

Or. en

Módosítás 16
Eleni Theocharus

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a piacra jutás javítása és az európai 
vállalkozások kereskedelemi, befektetési és 
üzleti lehetőségeinek fejlesztése gazdasági 
partnerségek, üzleti és szabályozási 
együttműködés révén. E célkitűzés az Unió 
legfontosabb partnerországokkal folytatott 
kereskedelmében való részesedésén 
valamint az e rendelet szerinti 
fellépésekkel, programokkal, 
intézkedésekkel kifejezetten megcélzott 
országokba irányuló kereskedelem és 
beruházások áramlásán keresztül mérhető;

(b) a piacra jutás javítása és az európai 
vállalkozások kereskedelemi, befektetési és 
üzleti lehetőségeinek fejlesztése és további 
liberalizációja gazdasági partnerségek, 
üzleti és szabályozási együttműködés 
révén, a versenyképesség és a fejlődés 
előmozdítása termékeny táptalajának 
megteremtése érdekében. E célkitűzés az 
Unió legfontosabb partnerországokkal 
folytatott kereskedelmében való 
részesedésén valamint az e rendelet szerinti 
fellépésekkel, programokkal, 
intézkedésekkel kifejezetten megcélzott 
országokba irányuló kereskedelem és 
beruházások áramlásán keresztül mérhető;

Or. en

Módosítás 17
Nirj Deva
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a piacra jutás javítása és az európai 
vállalkozások kereskedelemi, befektetési és 
üzleti lehetőségeinek fejlesztése gazdasági 
partnerségek, üzleti és szabályozási 
együttműködés révén. E célkitűzés az Unió 
legfontosabb partnerországokkal folytatott 
kereskedelmében való részesedésén 
valamint az e rendelet szerinti 
fellépésekkel, programokkal, 
intézkedésekkel kifejezetten megcélzott 
országokba irányuló kereskedelem és 
beruházások áramlásán keresztül mérhető;

(b) a piacra jutás javítása és az európai 
vállalkozások kereskedelemi, befektetési és 
üzleti lehetőségeinek fejlesztése és további 
liberalizációja gazdasági partnerségek, 
üzleti és szabályozási együttműködés 
révén. E célkitűzés az Unió legfontosabb 
partnerországokkal folytatott 
kereskedelmében való részesedésén 
valamint az e rendelet szerinti 
fellépésekkel, programokkal, 
intézkedésekkel kifejezetten megcélzott 
országokba irányuló kereskedelem és 
beruházások áramlásán keresztül mérhető;

Or. en

Módosítás 18
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a piacra jutás javítása és az európai 
vállalkozások kereskedelemi, befektetési és 
üzleti lehetőségeinek fejlesztése gazdasági 
partnerségek, üzleti és szabályozási
együttműködés révén. E célkitűzés az Unió 
legfontosabb partnerországokkal folytatott 
kereskedelmében való részesedésén 
valamint az e rendelet szerinti 
fellépésekkel, programokkal, 
intézkedésekkel kifejezetten megcélzott 
országokba irányuló kereskedelem és 
beruházások áramlásán keresztül mérhető;

(b) a piacra jutás javítása és az európai 
vállalkozások kereskedelemi, befektetési és 
üzleti lehetőségeinek fejlesztése gazdasági 
partnerségek, a kereskedelem jogi és 
adózási szempontból történő szabályozása 
terén megvalósított együttműködés révén.
E célkitűzés az Unió legfontosabb 
partnerországokkal folytatott 
kereskedelmében való részesedésén 
valamint az e rendelet szerinti 
fellépésekkel, programokkal, 
intézkedésekkel kifejezetten megcélzott 
országokba irányuló kereskedelem és 
beruházások áramlásán keresztül mérhető;

Or. fr
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Módosítás 19
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) az Unió és a világban betöltött szerepe 
széles körű megértésének és 
láthatóságának javítása a nyilvános 
diplomácián keresztül, 
oktatási/tudományos együttműködés és 
tájékoztatási tevékenység az uniós értékek 
és érdekek képviselete érdekében. E 
célkitűzés többek között közvélemény-
kutatásokkal vagy értékelésekkel mérhető.

(c) az Unió és a világban betöltött szerepe 
széles körű megértésének és 
láthatóságának javítása a nyilvános 
diplomácián keresztül, 
oktatási/tudományos együttműködés, a 
helyi szereplőknek nyújtott képzések a jó 
igazgatási és adózási kormányzás elveinek 
elsajátítása érdekében, és tájékoztatási 
tevékenység az uniós értékek és érdekek 
képviselete érdekében. E célkitűzés többek 
között közvélemény-kutatásokkal vagy 
értékelésekkel mérhető.

Or. fr

Módosítás 20
Nirj Deva

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) az Unió és a világban betöltött szerepe 
széles körű megértésének és 
láthatóságának javítása a nyilvános 
diplomácián keresztül, 
oktatási/tudományos együttműködés és 
tájékoztatási tevékenység az uniós értékek 
és érdekek képviselete érdekében. E 
célkitűzés többek között közvélemény-
kutatásokkal vagy értékelésekkel mérhető.

(c) az Unió és a világban betöltött szerepe 
széles körű megértésének és 
láthatóságának javítása a nyilvános 
diplomácián keresztül, 
oktatási/tudományos együttműködés és 
tájékoztatási tevékenység az uniós értékek 
és érdekek képviselete érdekében. Az ezzel 
összefüggésben végrehajtott projekteknek 
azonban eredményalapú kritériumoknak 
kell megfelelniük, és egyértelmű 
gazdasági előnnyel kell járniuk.

Or. en
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Módosítás 21
Eleni Theocharus

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendeletben foglalt 
együttműködésre minden harmadik ország, 
régió és terület jogosult lehet.

(1) Az e rendeletben foglalt 
együttműködésre minden harmadik ország, 
régió és terület jogosult lehet. A korábbi 
eszközök megvalósítása során kidolgozott 
lényeges bevált módszereket és levont 
tanulságokat figyelembe kell venni az 
országok és ágazatok támogathatóságáról 
való döntés során.

Or. en

Módosítás 22
Maurice Ponga, Jean Roatta, Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendeletben foglalt 
együttműködésre minden harmadik ország, 
régió és terület jogosult lehet.

(1) Az e rendeletben foglalt 
együttműködésre minden harmadik és az 
Unióval társult ország, régió és terület 
jogosult lehet.

Or. fr

Módosítás 23
Philippe Boulland

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

(2) Ahol indokolt, az uniós támogatás 
hatásának fokozásához differenciált és 
rugalmas megközelítést kell alkalmazni a 
partnerországokkal való együttműködés 
tervezésében azok gazdasági, társadalmi és 
politikai körülményeinek, valamint az Unió 
sajátos érdekeinek, politikai prioritásainak 
és stratégiáinak figyelembe vételével.

(2) Ahol indokolt, az uniós támogatás 
hatásának fokozásához differenciált és 
rugalmas megközelítést kell alkalmazni a 
partnerországokkal való együttműködés 
tervezésében azok gazdasági, társadalmi és 
politikai körülményeinek, a jó igazgatási 
és adózási kormányzás követelményének,
valamint az Unió sajátos érdekeinek, 
politikai prioritásainak és stratégiáinak
figyelembevételével.

Or. fr

Módosítás 24
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E rendelet végrehajtásával az Unió 
törekszik a koherencia és konzisztencia 
megteremtésére a külső tevékenységének 
egyéb területeivel, különösen a fejlődő 
országokra irányuló Fejlesztési 
Együttműködési Eszközzel és más 
vonatkozó uniós politikákkal a politika 
kialakítása, a stratégiai tervezés, a 
programozás az intézkedések végrehajtása 
során.

(4) E rendelet végrehajtásával az Unió 
törekszik a politikák fejlesztési célú 
koherenciájának biztosítására a külső 
tevékenységének egyéb területei 
vonatkozásában, különös tekintettel a 
fejlődő országokra irányuló Fejlesztési 
Együttműködési Eszközre és más 
vonatkozó uniós politikára a politika 
kialakítása, a stratégiai tervezés, a 
programozás az intézkedések végrehajtása 
során.

Or. en

Módosítás 25
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az e rendelet keretében finanszírozásra 
kerülő intézkedések adott esetben bizonyos 
olyan eszközökben meghatározott 
együttműködési politikákon alapulnak, 
mint az Unió és az érintett harmadik 
országok és régiók között létrejött 
megállapodások, nyilatkozatok, cselekvési 
tervek, ugyanakkor az Unió bizonyos 
érdekeihez, politikai prioritásaihoz és 
stratégiáihoz kapcsolódó területeket is 
érintenek.

(5) Az e rendelet keretében finanszírozásra 
kerülő intézkedések adott esetben bizonyos 
olyan eszközökben meghatározott 
együttműködési politikákon alapulnak, 
mint az Unió és az érintett harmadik 
országok és régiók között létrejött 
megállapodások, nyilatkozatok, cselekvési 
tervek, ugyanakkor az Unió és az érintett 
partnerország közös politikai prioritásait 
és stratégiai érdekeit is érintik.

Or. en

Módosítás 26
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Fejlesztési Együttműködési Eszköz 
hatókörén kívül eső országokkal – így 
Indiával és Kínával és az ázsiai és latin-
amerikai közepes jövedelmű országokkal –
folytatott együttműködés megerősítése és 
elmélyítése érdekében előkészítő 
intézkedések történtek, így pl. üzleti 
párbeszédek, kereskedelemösztönző
lépések és tudományos csereprogramok.

(5) A Fejlesztési Együttműködési Eszköz 
hatókörén kívül eső országokkal – így 
Indiával és Kínával és az ázsiai és latin-
amerikai közepes jövedelmű országokkal –
folytatott együttműködés megerősítése és 
elmélyítése érdekében előkészítő 
intézkedések történtek, így pl. társadalmi 
és ökológiai szempontból felelős üzleti 
párbeszédek, a tisztességes és méltányos 
kereskedelmet ösztönző lépések és 
tudományos csereprogramok.

Or. en

Módosítás 27
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Unió érdeke, hogy elmélyítse 
kapcsolatait azokkal a partnerekkel, 
amelyek egyre fontosabb szerepet 
játszanak a nemzetközi gazdaságban és
kereskedelemben, a déli országok egymás 
közötti kereskedelmében és 
együttműködésében, a multilaterális 
fórumokon, – beleértve a G20-csoport 
pénzügyminisztereit és központi banki 
elnökeit (G20-ak) – a globális kormányzás 
terén és a globális kihívások kezelésében.
Az Uniónak átfogó partnerségeket kell 
kiépítenie a nemzetközi színtér új 
szereplőivel, a szilárd és befogadó
nemzetközi rend támogatására, a közös 
globális közjavak kialakításának 
előmozdítására, az Unió alapvető 
érdekeinek védelmére, és az Unió 
ismertségének ezen országokban való 
növelésére.

(7) Az Unió érdeke, hogy elmélyítse 
kapcsolatait azokkal a partnerekkel, 
amelyek egyre fontosabb szerepet 
játszanak a nemzetközi gazdaságban és 
kereskedelemben, a déli országok egymás 
közötti kereskedelmében és
együttműködésében, a multilaterális 
fórumokon, – beleértve a G20-csoport 
pénzügyminisztereit és központi banki 
elnökeit (G20-ak) – a globális kormányzás 
terén és a globális kihívások kezelésében.
Az Uniónak átfogó partnerségeket kell 
kiépítenie a nemzetközi színtér új 
szereplőivel, a szilárd és tisztességes
nemzetközi rend támogatására az alapvető 
emberi jogok – beleértve gazdasági,
szociális és kulturális jogokat is –, 
valamint a környezetről szóló jelentős 
szerződések alapján, a közös globális 
közjavak kialakításának előmozdítására, és 
az Unió ismertségének ezen országokban 
való növelésére.

Or. en

Módosítás 28
Maurice Ponga, Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A globális szereplők kiemelt fontossága 
mellett e rendelet hatályának világszerte 
lehetővé kellene tennie az Unió 
érdekkörébe tartozó fejlődő országokkal 
folytatott együttműködési intézkedések 
támogatását, összhangban e rendelet 

(9) A globális szereplők kiemelt fontossága 
mellett e rendelet hatályának világszerte 
lehetővé kellene tennie az Unió 
érdekkörébe tartozó fejlődő országokkal 
folytatott együttműködési intézkedések 
támogatását, összhangban e rendelet 
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célkitűzéseivel. célkitűzéseivel. Ennek megfelelően 
figyelembe kell venni az Unióval szerte a 
világban társult tengerentúli országokat 
és területeket, különösen az Unió
harmadik országokbeli megismerésének, 
megértésének és láthatóságának 
előmozdítása céljából.

Or. fr

Módosítás 29
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A globális szereplők kiemelt fontossága 
mellett e rendelet hatályának világszerte 
lehetővé kellene tennie az Unió 
érdekkörébe tartozó fejlődő országokkal 
folytatott együttműködési intézkedések 
támogatását, összhangban e rendelet 
célkitűzéseivel.

(9) A globális szereplők kiemelt fontossága 
mellett e rendelet hatályának jelentős 
kölcsönös érdekek megléte esetén
világszerte lehetővé kellene tennie a
fejlődő országokkal folytatott 
együttműködési intézkedések támogatását, 
összhangban e rendelet célkitűzéseivel.

Or. en

Módosítás 30
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Különösen az éghajlatváltozás elleni
küzdelem az, amely elismerten az Unió 
előtt álló nagy kihívások egyike, és az a 
terület, ahol sürgős nemzetközi fellépés 
szükséges. A Bizottság „Az Európa 2020 
stratégia költségvetése” című 
közleményében kinyilvánított szándékának 

(12) A szegénység eltörlését és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelmet
elismerten az Unió előtt álló két nagy
kihívásnak tekintik, olyan területeknek,
ahol sürgős nemzetközi fellépés szükséges.
A Bizottság „Az Európa 2020 stratégia 
költségvetése” című közleményében 
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megfelelően – miszerint az uniós 
költségvetés éghajlatváltozáshoz 
kapcsolódó részét legalább a teljes 
költségvetés 20%-ára kell emelni – e 
rendeletnek hozzá kell járulnia ezen cél 
eléréséhez.

kinyilvánított szándékának megfelelően –
miszerint az uniós költségvetés 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó részét 
legalább a teljes költségvetés 20%-ára kell 
emelni – e rendeletnek többek között hozzá 
kell járulnia ezen cél eléréséhez.

Or. fr

Módosítás 31
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az Unió elkötelezett a globális 2020. 
évi, a biológiai sokféleség célkitűzése 
mellett és a kapcsolódó erőforrások 
mobilizációját célzó stratégia 
megvalósítása mellett.

(13) Az Unió elkötelezett amellett, hogy 
segítse az országokat a biológiai 
sokféleségre vonatkozó 2020. évi globális 
célkitűzések elérésében, és kialakítsa az 
erőforrások mobilizációjára és 
fenntartható és integrált kezelésére 
vonatkozó kapcsolódó stratégiát.

Or. fr

Módosítás 32
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) E rendelet keretében az Unió 
támogatja az Európa 2020 stratégia 
megvalósítását, különösen az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
célkitűzéseket, az átmenetet egy zöldebb 
gazdaságba, az erőforrás-hatékonyságot, a 
harmadik országokkal folytatott 
kereskedelmi, befektetési, üzleti és 
szabályozói együttműködést, valamint a 

(14) E rendelet keretében az Unió 
támogatja az Európa 2020 stratégia 
megvalósítását, különösen a szegénység 
felszámolásához és az éghajlatváltozáshoz 
kapcsolódó célkitűzéseket, az átmenetet 
egy zöldebb gazdaságba, a természeti 
erőforrások hatékony felhasználását, a 
harmadik országokkal folytatott 
kereskedelmi, befektetési, üzleti és 
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nyilvános diplomácia, oktatási/tudományos 
együttműködést és tájékoztatási 
tevékenységeket.

szabályozói együttműködést, valamint a 
nyilvános diplomáciát, a jó igazgatási és 
adózási kormányzást, az
oktatási/tudományos együttműködést és a
tájékoztatási tevékenységeket, különös 
tekintettel a nők és a gyermekek 
egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférésére.

Or. fr

Módosítás 33
Birgit Schnieber-Jastram

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) E rendelet keretében az Unió 
támogatja az Európa 2020 stratégia 
megvalósítását, különösen az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
célkitűzéseket, az átmenetet egy zöldebb 
gazdaságba, az erőforrás-hatékonyságot, a 
harmadik országokkal folytatott 
kereskedelmi, befektetési, üzleti és 
szabályozói együttműködést, valamint a 
nyilvános diplomácia, oktatási/tudományos 
együttműködést és tájékoztatási 
tevékenységeket.

(14) E rendelet keretében az Unió 
támogatja az Európa 2020 stratégia 
megvalósítását, különösen az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
célkitűzéseket, az átmenetet egy zöldebb 
gazdaságba, az erőforrás-hatékonyságot, a 
harmadik országokkal folytatott 
kereskedelmi, befektetési, üzleti és 
szabályozói együttműködést, a politikák 
fejlesztési célú koherenciáját, valamint a 
nyilvános diplomácia, oktatási/tudományos 
együttműködést és tájékoztatási 
tevékenységeket.

Or. en

Módosítás 34
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az e rendeletben foglalt célkitűzések (16) Az e rendeletben foglalt célkitűzések 
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eléréséhez differenciált és rugalmas 
megközelítést kell alkalmazni a 
legfontosabb partnerországokkal az 
együttműködési modellek kialakítására, 
amelyekben figyelembe kell venni azok 
gazdasági, társadalmi és politikai 
viszonyait és az Unió speciális érdekeit, 
politikai prioritásait és stratégiáit, 
világszerte fenntartva a beavatkozás 
lehetőségét, ahol ez szükségessé válik.

eléréséhez differenciált és rugalmas 
megközelítést kell alkalmazni a 
legfontosabb partnerországokkal az 
együttműködési modellek és a jó 
kormányzás elveinek kialakítására,
amelyek megakadályozzák a korrupciót, 
és amelyekben figyelembe kell venni azok 
gazdasági, társadalmi és politikai 
viszonyait és az Unió speciális érdekeit, 
politikai prioritásait és stratégiáit, 
világszerte fenntartva a beavatkozás 
lehetőségét, ahol ez szükségessé válik.

Or. fr

Módosítás 35
Nirj Deva

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A megfelelő ár-érték arány 
biztosítása érdekében elsőrendű célként 
kell kezelni az együttműködési programok 
jobb átláthatóságának és megfelelő 
felülvizsgálatának biztosítását.

Or. en

Módosítás 36
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az Uniónak képesnek kell lennie arra, 
hogy rugalmasan és a megfelelő időben 
reagáljon a felmerülő és/vagy előre nem 
látható igényekre, hogy hatékonyabban 

(17) Az Uniónak képesnek kell lennie arra, 
hogy rugalmasan és a megfelelő időben 
reagáljon a felmerülő és/vagy előre nem 
látható igényekre, hogy hatékonyabban 
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hajtsa végre feladatát az érdekérvényesítés
területén a harmadik országokkal 
fenntartott kapcsolataiban, a többéves 
indikatív programokban nem szereplő 
sajátos intézkedések elfogadása révén.

hajtsa végre feladatát a kölcsönös érdekek 
érvényesítése területén a harmadik 
országokkal fenntartott kapcsolataiban, a 
többéves indikatív programokban nem 
szereplő sajátos intézkedések elfogadása 
révén.

Or. en


