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RÖVID INDOKOLÁS

Az új Partnerségi Eszköz (NPI) az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és 
területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközének helyébe lép. Az Új 
Partnerségi Eszköz lehetővé teszi az EU számára, hogy olyan széles körű megállapodásokat 
kössön a feltörekvő országokkal, amelyek ezen országoknak a globális kihívások kezelésére 
irányuló közös megközelítések kidolgozását célzó erőfeszítéseit ösztönzik, így megvalósítva 
az Európa 2020 stratégia nemzetközi dimenzióját.

Az előadó rámutat, hogy a Lisszaboni Szerződés 208. cikke előírja az EU számára, hogy 
vegye figyelembe a fejlesztési együttműködési célkitűzéseket. Tekintettel erre, az előadó a 
következő észrevételeket teszi az Európai Bizottság rendeletjavaslata kapcsán:

 emlékeztet arra, hogy a feltörekvő gazdaságoknak egyre nagyobb a felelősségük a 
legkevésbé fejlett országok és a fejlődő országok iránt;

 úgy ítéli meg, hogy az EU-nak figyelembe kell vennie a feltörekvő gazdaságként 
besorolt országok heterogenitását; az előadó felhívja a figyelmet arra, hogy a világ 
szegény rétegének 70%-a a közepes jövedelmű országokban él;

 kihangsúlyozza, hogy az EU egyéb külső fellépési eszközeivel – különösen a Fejlesztési 
Együttműködési Eszközzel – való hatékony összehangolásra és az ezekkel összhangban 
álló megközelítésre különös figyelmet kell fordítani;

 kiemeli, hogy az emberi jogok, a demokrácia, a jogállamiság, a jó kormányzás, az 
inkluzív és fenntartható növekedés elősegítése, valamint a szegénység megszüntetése és 
a szabad és tisztességes kereskedelem az EU olyan alapelvei, amelyeket fokozott 
támogatásban kell részesíteni az Új Partnerségi Eszköz végrehajtása során;

 kihangsúlyozza a konkrét célok meghatározásának és a célok révén elért eredményekről 
szóló jelentéstétel jelentőségét;

 határozottan ajánlja olyan hatékony felügyeleti mechanizmusok, átlátható mutatók és 
referenciaértékek életbe léptetését, amelyek a közepes jövedelmű országokkal folytatott 
együttműködés során tekintettel vannak a társadalmi kohézióra és az egyenlőtlenségek 
elleni küzdelemre; 

 emlékeztet annak fontosságára, hogy az Európai Parlament e folyamat valamennyi 
szakaszában részt vegyen; 

 kiemeli, hogy éghajlatváltozással kapcsolatos fellépést és az energiahatékonyságot 
átlátható módszerrel kell nyomon követni;

 úgy véli, hogy a magánszektorral folytatott fokozott együttműködést teljes átláthatóság 
és elszámoltathatóság mellett, a munkajog és a környezetvédelem tiszteletben tartásával 
és ösztönzésével kell végezni; hangsúlyozza, hogy a támogatásokat és kölcsönöket 
elegyítő uniós mechanizmusok által támogatott beruházási projekteket nyomon kell 
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követni, valamint azokról a nemzetközileg elfogadott szociális és környezetvédelmi 
normák szempontjából hatástanulmányokat kell készíteni.

MÓDOSÍTÁSOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

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, 
valamint a közös értékek és érdekek, 
illetve a kölcsönös elszámoltathatóság 
alapelvének előmozdítására. A Partnerségi 
Eszköz támogatja azokat az intézkedéseket, 
amelyek hatékonyan, átláthatóan és 
rugalmasan reagálnak az Unió harmadik 
országokkal fenntartott bilaterális, 
regionális és multilaterális kapcsolataiból 
eredő célkitűzéseire, és választ adnak a 
globális kihívásokra.

Or. en

Módosítás 2

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 

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 
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kezelésének kidolgozásával, mint az 
energiabiztonság, az éghajlatváltozás és a 
környezet. E célkitűzés az Európa 2020 
politikák és célkitűzések legfontosabb 
partnerországok általi átvételén keresztül 
mérhető;

kezelésének kidolgozásával, mint az 
energiabiztonság és energiahatékonyság, 
az éghajlatváltozás, az élelmiszerbiztonság, 
a szegénység felszámolása és a 
környezetvédelem, valamint a 
biodiverzitás és az ökoszisztémák 
fenntartható kezelése. E célkitűzés az 
Európa 2020 politikák és célkitűzések 
legfontosabb partnerországok általi 
átvételén keresztül mérhető;

Or. en

Módosítás 3

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, üzleti és szabályozási 
együttműködés révén, a vállalatok 
társadalmi felelősségvállalására 
vonatkozó nemzetközi normáknak 
megfelelően. 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;
a támogatások és hitelek ötvözését 
szolgáló eszközök feltétele olyan 
mechanizmusok, felügyeleti és 
hatásvizsgálatok megléte, amelyek 
magukban foglalják a társadalmi kohézió 
és az egyenlőtlenségek elleni küzdelem 
dimenzióját;

Or. en
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Módosítás 4

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 levont 
vonatkozó tanulságokat figyelembe kell 
venni az országok és ágazatok 
támogathatóságáról való döntés során.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ugyanakkor ez a rendelet elsősorban 
azon fejlett és fejlődő országokkal 
folytatott együttműködési intézkedéseket 
támogatja, amelyek egyre jelentősebb 
szerepet játszanak a nemzetközi 
gazdaságban és kereskedelemben, a 
multilaterális fórumokon, a globális 
kormányzásban és az általános kihívások 
kezelésében, és ahol az Unió jelentős 
érdekekkel rendelkezik.

(2) Ugyanakkor ez a rendelet elsősorban 
azon fejlett és fejlődő országokkal 
folytatott együttműködési intézkedéseket 
támogatja, amelyek egyre jelentősebb 
szerepet játszanak a nemzetközi 
gazdaságban és kereskedelemben, a 
multilaterális fórumokon, a globális 
kormányzásban és az általános kihívások 
kezelésében, és ahol az Unió jelentős 
érdekekkel rendelkezik. Az uniós fellépés 
többletértékének kell lenni a stratégia 
partnerekkel folytatott együttműködés 
mozgatórugójának is.

Or. en
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió a harmadik országokkal 
folytatott párbeszéd és együttműködés 
révén törekszik a szabadság, demokrácia, 
emberi jogok tiszteletben tartására, az 
alapvető szabadságok és jogállamiság 
elvének előmozdítására, fejlesztésére és 
megszilárdítására, amely elvek alapján 
létrejött.

(1) Az Unió a harmadik országokkal 
folytatott párbeszéd és együttműködés 
révén törekszik a szabadság, demokrácia, 
emberi jogok tiszteletben tartására, az 
alapvető szabadságok, a jogállamiság, a jó 
kormányzás, ugyanakkor az inkluzív és 
fenntartható növekedés elvének 
előmozdítására, fejlesztésére és 
megszilárdítására, amely elvek alapján 
létrejött. 

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

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,
rugalmas és célzott 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. a 
közepes jövedelmű országokkal folytatott 
kétoldalú együttműködés során különös 
figyelmet kell fordítani az 
egyenlőtlenségek elleni küzdelemre a 
támogatások ágazatok, tevékenységek, 
kedvezményezettek vagy az adott ország 
földrajzi területei szerinti célzottsága 
révén.

Or. en
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Unió és a tagállamok saját 
hatáskörükben támogatják a globális 
kihívások multilaterális megközelítését és 
előmozdítják a nemzetközi vagy regionális 
szervezetekkel, testületekkel folytatott 
együttműködést, beleértve a nemzetközi 
pénzügyi intézeteket, az Egyesült 
Nemzetek ügynökségeit, az alapokat, 
programokat, az OECD-t és a húsz 
pénzügyminiszterből és központi banki 
elnökből álló G20-csoportot és más 
bilaterális donorokat.

(3) Az Unió és a tagállamok saját 
hatáskörükben támogatják a globális 
kihívások egységes multilaterális 
megközelítését és előmozdítják a 
nemzetközi vagy regionális szervezetekkel, 
testületekkel folytatott együttműködést, 
beleértve a nemzetközi pénzügyi 
intézeteket, az Egyesült Nemzetek 
ügynökségeit, az alapokat, programokat, az 
OECD-t és a húsz pénzügyminiszterből és 
központi banki elnökből álló G20-
csoportot és más bilaterális donorokat. 

Or. en

Módosítás 9

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 fejlesztés, kiegészítő jelleg, 
nagyobb hatékonyság és hatás 
koherenciájának és a külső 
tevékenységének egyéb területeivel való 
konzisztencia megteremtésére, 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.

Or. en
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