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Módosítás 16
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Unió arra törekszik, hogy a 
harmadik országokkal folytatott párbeszéd 
és együttműködés útján előmozdítsa, 
fejlessze és megszilárdítsa a szabadság, a 
demokrácia, az emberi jogok és alapvető 
szabadságok tiszteletben tartásának, az 
egyenlőség elvének, valamint a 
jogállamiságnak az értékeit, melyek az 
Unió alapját képezik.

(3) Az Unió arra törekszik, hogy a 
harmadik országokkal folytatott párbeszéd 
és együttműködés útján, illetve 
amennyiben az érintett harmadik 
országok nem mutatnak előrelépést a 
demokratikus fejlődés célkitűzéseinek 
elérésében, a támogatási eszközök 
feltételekhez között használata révén 
előmozdítsa, fejlessze és megszilárdítsa a 
szabadság, a demokrácia, az emberi jogok 
és alapvető szabadságok tiszteletben 
tartásának, az egyenlőség elvének, 
valamint a jogállamiságnak az értékeit, 
melyek az Unió alapját képezik.

Or. it

Módosítás 17
Kinga Göncz

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Unió arra törekszik, hogy a 
harmadik országokkal folytatott párbeszéd 
és együttműködés útján előmozdítsa, 
fejlessze és megszilárdítsa a szabadság, a 
demokrácia, az emberi jogok és alapvető 
szabadságok tiszteletben tartásának, az 
egyenlőség elvének, valamint a 
jogállamiságnak az értékeit, melyek az 
Unió alapját képezik.

(3) Az Unió arra törekszik, hogy a 
harmadik országokkal folytatott párbeszéd 
és együttműködés útján előmozdítsa, 
fejlessze és megszilárdítsa a szabadság, a 
demokrácia, az emberi jogok és alapvető 
szabadságok tiszteletben tartásának, az 
egyenlőség elvének – különös tekintettel a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportok, 
például kisebbségek jogainak védelmére –, 
valamint a jogállamiságnak az értékeit, 
melyek az Unió alapját képezik.
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Or. en

Módosítás 18
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ugyan az Unió érdekelt abban, hogy 
hozzájáruljon szomszédai demokratikus 
fejlődéséhez, az európai 
szomszédságpolitika fejlődése elsősorban 
azon múlik, hogy az érintett államok és 
népei készek-e elfogadni ugyanazokat az 
értékeket, amelyeken az Unió alapul.

Or. en

Módosítás 19
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az európai szomszédságpolitika 
létrehozása óta jelentősen megerősítette az 
Unió és a partnerországok közötti 
kapcsolatokat, és kézzelfogható 
eredményekkel járt az Unió és partnerei 
számára egyaránt.

(4) Az európai szomszédságpolitika 
létrehozása óta jelentősen megerősítette az 
Unió és a partnerországok közötti 
kapcsolatokat, és kézzelfogható 
eredményekkel járt az Unió és partnerei 
számára egyaránt. Ugyanakkor figyelembe 
véve a 2011-ben Észak-Afrikán 
végigsöprő társadalmi és politikai válságot 
és az azt követően kialakult bizonytalan 
helyzetet, amely számos érintett országra 
továbbra is kihat, fokozni kell a 
szomszédságpolitikai fellépéseket, 
különösen a demokratikus fejlődés 
célkitűzései tekintetében.

Or. it
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Módosítás 20
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az európai szomszédságpolitika 
keretében az Unió megkülönböztetett 
kapcsolatot kínál a szomszédságpolitikában 
részt vevő országoknak, mely kapcsolat a 
demokrácia és az emberi jogok, a 
jogállamiság, a jó kormányzás, valamint a 
piacgazdaság és a fenntartható fejlődés 
értékei melletti kölcsönös elkötelezettségen 
és ezen értékek előmozdításán alapul.

(5) Az európai szomszédságpolitika 
keretében az Unió megkülönböztetett 
kapcsolatot kínál a szomszédságpolitikában 
részt vevő országoknak, mely kapcsolat a 
demokrácia és az emberi jogok, a 
jogállamiság, a jó kormányzás, a 
foglalkoztatás, a humántőke fejlesztése, a 
szociális védelem, valamint a piacgazdaság 
és a fenntartható fejlődés értékei melletti 
kölcsönös elkötelezettségen és ezen 
értékek előmozdításán alapul.

Or. en

Módosítás 21
Kinga Göncz

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az európai szomszédságpolitika 
keretében az Unió megkülönböztetett 
kapcsolatot kínál a szomszédságpolitikában 
részt vevő országoknak, mely kapcsolat a 
demokrácia és az emberi jogok, a 
jogállamiság, a jó kormányzás, valamint a 
piacgazdaság és a fenntartható fejlődés 
értékei melletti kölcsönös elkötelezettségen 
és ezen értékek előmozdításán alapul.

(5) Az európai szomszédságpolitika 
keretében az Unió megkülönböztetett 
kapcsolatot kínál a szomszédságpolitikában 
részt vevő országoknak, mely kapcsolat a 
demokrácia és az emberi jogok, a 
jogállamiság, a jó kormányzás, valamint a 
piacgazdaság és a fenntartható fejlődés 
értékei melletti kölcsönös elkötelezettségen 
és ezen értékek előmozdításán alapul,
külön hangsúlyt helyezve a civil 
társadalom megerősítésére.

Or. en
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Módosítás 22
Konstantinos Poupakis

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Fontos továbbá az Unió és partnerei 
számára egyaránt előnyös együttműködés 
ösztönzése, nevezetesen az Unió 
költségvetésének belső és külső 
eszközeiből származó hozzájárulások 
egyesítésével, különösen a határon átnyúló 
együttműködésben, a 
szomszédságpolitikában részt vevő 
országok területén áthaladó, uniós érdekű 
infrastrukturális projektekben és az 
együttműködés egyéb területein.

(9) Fontos továbbá az Unió és partnerei 
számára egyaránt előnyös együttműködés 
ösztönzése, nevezetesen a rendelkezésre 
álló források legjobb és leghatékonyabb 
koordinálásával, az Unió költségvetésének 
belső és külső eszközeiből származó 
hozzájárulások egyesítésével, különösen a 
határon átnyúló együttműködésben, a 
szomszédságpolitikában részt vevő 
országok területén áthaladó, uniós érdekű 
infrastrukturális projektekben és az 
együttműködés egyéb területein.

Or. el

Módosítás 23
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Fontos továbbá az Unió és partnerei 
számára egyaránt előnyös együttműködés 
ösztönzése, nevezetesen az Unió 
költségvetésének belső és külső 
eszközeiből származó hozzájárulások 
egyesítésével, különösen a határon átnyúló 
együttműködésben, a 
szomszédságpolitikában részt vevő 
országok területén áthaladó, uniós érdekű 
infrastrukturális projektekben és az 
együttműködés egyéb területein.

(9) Fontos továbbá – többek között az Unió 
ügynökségeinek támogatásával – az Unió 
és partnerei számára egyaránt előnyös 
együttműködés ösztönzése, nevezetesen az 
Unió költségvetésének belső és külső 
eszközeiből származó hozzájárulások 
egyesítésével, különösen a határon átnyúló 
együttműködésben, a 
szomszédságpolitikában részt vevő 
országok területén áthaladó, uniós érdekű 
infrastrukturális projektekben és az 
együttműködés egyéb területein.
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Or. en

Módosítás 24
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az Európai Unió külső támogatásának 
egyre nagyobb finanszírozási igénye van, 
az Unió gazdasági és költségvetési helyzete 
azonban behatárolja az ilyen 
támogatásokhoz rendelkezésre álló 
erőforrásokat. A Bizottságnak ezért a 
rendelkezésre álló források leghatékonyabb 
felhasználására kell törekednie tőkeáttételi 
hatást kiváltó pénzügyi eszközök 
használata révén. Ezt a hatást növelni 
lehetne a pénzügyi eszközök által 
beruházott és generált források 
felhasználásával és újrafelhasználásával.

(19) Az Európai Unió külső támogatásának 
egyre nagyobb finanszírozási igénye van, 
az Unió gazdasági és költségvetési helyzete 
azonban behatárolja az ilyen 
támogatásokhoz rendelkezésre álló 
erőforrásokat. A Bizottságnak ezért a 
rendelkezésre álló források leghatékonyabb 
felhasználására kell törekednie tőkeáttételi 
hatást kiváltó pénzügyi eszközök 
használata révén. Ezt a hatást növelni 
lehetne a pénzügyi eszközök által 
beruházott és generált források 
felhasználásával és újrafelhasználásával. A 
Bizottságnak egyértelműen meg kell 
határoznia az európai 
szomszédságpolitika prioritásait oly 
módon, hogy az elért eredmények 
értékelésére kritériumokat határoz meg.

Or. en

Módosítás 25
Konstantinos Poupakis

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az Európai Unió külső támogatásának 
egyre nagyobb finanszírozási igénye van, 
az Unió gazdasági és költségvetési helyzete 
azonban behatárolja az ilyen 
támogatásokhoz rendelkezésre álló 

(19) Az Európai Unió külső támogatásának 
egyre nagyobb finanszírozási igénye van, 
az Unió gazdasági és költségvetési helyzete 
azonban behatárolja az ilyen 
támogatásokhoz rendelkezésre álló 
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erőforrásokat. A Bizottságnak ezért a 
rendelkezésre álló források leghatékonyabb 
felhasználására kell törekednie tőkeáttételi 
hatást kiváltó pénzügyi eszközök 
használata révén. Ezt a hatást növelni 
lehetne a pénzügyi eszközök által 
beruházott és generált források 
felhasználásával és újrafelhasználásával.

erőforrásokat. A Bizottságnak ezért a 
rendelkezésre álló források leghatékonyabb 
és legátláthatóbb felhasználására kell 
törekednie tőkeáttételi hatást kiváltó 
pénzügyi eszközök használata révén. Ezt a 
hatást növelni lehetne a pénzügyi eszközök 
által beruházott és generált források 
felhasználásával és újrafelhasználásával.

Or. el

Módosítás 26
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A nemek közötti egyenlőséget és a 
megkülönböztetésmentességet olyan 
horizontális célkitűzésnek kell tekinteni, 
amelyet a rendelet keretében végrehajtott 
valamennyi tevékenység során szem előtt 
kell tartani.

(21) A nemek közötti egyenlőséget, a 
megkülönböztetésmentességet, a 
munkavállalók jogait és a szociális 
védelmet olyan horizontális célkitűzésnek 
kell tekinteni, amelyet a rendelet keretében 
végrehajtott valamennyi tevékenység során 
szem előtt kell tartani.

Or. en

Módosítás 27
Kinga Göncz

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A kiszolgáltatott helyzetben lévő 
csoportok jogainak védelme és a 
társadalmi befogadás is prioritást kell 
hogy képezzen.

Or. en
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Módosítás 28
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az Unió elkötelezett amellett, hogy az 
összes partnerével világszerte fenntartott 
kapcsolatai során ösztönzi a tisztességes 
munkát, valamint a nemzetközi szinten 
elismert munkaügyi normák és többoldalú 
környezetvédelmi megállapodások 
megerősítését és hatékony végrehajtását.

(22) Az Unió elkötelezett amellett, hogy az 
összes partnerével világszerte fenntartott
kapcsolatai során ösztönzi a tisztességes 
munkát, valamint a nemzetközi szinten 
elismert munkaügyi normák és többoldalú 
környezetvédelmi megállapodások 
megerősítését és hatékony végrehajtását. E 
célból a partnerországokat sürgetni kell, 
hogy ratifikálják a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet valamennyi 
alapvető munkaügyi egyezményét, illetve 
hangolják össze nemzeti jogszabályaikat 
ezekkel az egyezményekkel. 

Or. en

Módosítás 29
Konstantinos Poupakis

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az Unió elkötelezett amellett, hogy az 
összes partnerével világszerte fenntartott 
kapcsolatai során ösztönzi a tisztességes 
munkát, valamint a nemzetközi szinten 
elismert munkaügyi normák és többoldalú 
környezetvédelmi megállapodások 
megerősítését és hatékony végrehajtását.

(22) Az Unió elkötelezett amellett, hogy az 
összes partnerével világszerte fenntartott 
kapcsolatai során ösztönzi a tisztességes 
munkát és a szociális párbeszédet, 
valamint a nemzetközi szinten elismert 
munkaügyi normák és többoldalú 
környezetvédelmi megállapodások 
megerősítését és hatékony végrehajtását.

Or. el
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Módosítás 30
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Az Uniónak támogatnia kell a 
partnerországokat azon erőfeszítéseikben, 
hogy munkahelyeket teremtsenek, javítsák 
a foglalkoztathatóságot, kezeljék a 
munkaerő-piaci kérdéseket és fejlesszék 
szociálpolitikájukat.

Or. en

Módosítás 31
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Az Uniónak támogatnia kell a 
partnerországokat, hogy erősebb 
munkaügyi jogszabályokat állapítsanak 
meg a gyermekek rossz 
munkakörülményekkel szembeni 
megvédése és az illegális gyermekmunka 
felszámolását célzó azonnali intézkedések 
meghozatala érdekében.

Or. en

Módosítás 32
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
22 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22b) E rendelet célkitűzései között 
szerepelnie kell a civil társadalom, illetve 
a szociális partnerekkel folytatott 
párbeszéd megerősítésének, valamint a 
szükséges strukturális, gazdasági, 
szociális, területi kohéziós és oktatási 
fejlesztések partnerországokban való 
támogatásának.

Or. en

Módosítás 33
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) az emberi jogok és alapvető 
szabadságok előmozdítása, a jogállamiság, 
az egyenlőség elve, a mélyen gyökerező és 
fenntartható demokrácia megteremtése, a 
jó kormányzás ösztönzése, valamint a 
szociális partnereket is felölelő erős civil 
társadalom kialakítása;

(a) az emberi jogok és alapvető 
szabadságok, a jogállamiság, az 
egyenlőség elve, a mélyen gyökerező és 
fenntartható demokrácia megteremtése, a 
jó kormányzás ösztönzése, valamint a 
szociális partnereket is felölelő erős civil 
társadalom kialakítása tiszteletben 
tartásának biztosítása;

Or. it

Módosítás 34
Konstantinos Poupakis

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) az emberi jogok és alapvető 
szabadságok előmozdítása, a jogállamiság, 
az egyenlőség elve, a mélyen gyökerező és 

(a) az emberi jogok és alapvető 
szabadságok előmozdítása, a jogállamiság, 
az egyenlőség elve, a mélyen gyökerező és 
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fenntartható demokrácia megteremtése, a 
jó kormányzás ösztönzése, valamint a 
szociális partnereket is felölelő erős civil 
társadalom kialakítása;

fenntartható demokrácia megteremtése, a 
jó kormányzás és az átlátható eljárások 
ösztönzése, valamint a szociális partnereket 
is felölelő erős civil társadalom kialakítása;

Or. el

Módosítás 35
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) az emberi jogok és alapvető 
szabadságok előmozdítása, a jogállamiság, 
az egyenlőség elve, a mélyen gyökerező és 
fenntartható demokrácia megteremtése, a 
jó kormányzás ösztönzése, valamint a 
szociális partnereket is felölelő erős civil 
társadalom kialakítása;

(a) az emberi jogok és alapvető 
szabadságok előmozdítása, a jogállamiság, 
a társadalmi igazságosság és az 
egyenlőség elve, a mélyen gyökerező és 
fenntartható demokrácia megteremtése, a 
jó kormányzás ösztönzése, valamint a 
szociális partnereket is felölelő erős civil 
társadalom kialakítása;

Or. fi

Módosítás 36
Kinga Göncz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) a kiszolgáltatott helyzetben lévő 
csoportok, például kisebbségek jogainak 
védelme;

Or. en

Módosítás 37
Mara Bizzotto
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) az Unió belső piacába való fokozatos 
integráció és megerősített ágazati és 
ágazatokat átfogó együttműködés 
megvalósítása, többek között jogszabály-
közelítés és az Unióhoz és más vonatkozó 
nemzetközi normákhoz közelítő 
szabályozási konvergencia, kapcsolódó 
intézményfejlesztés és beruházások útján, 
főként a hálózati összeköttetések területén;

(b) az Unió belső piacába való fokozatos 
integráció és megerősített ágazati és 
ágazatokat átfogó együttműködés 
megvalósítása, többek között jogszabály-
közelítés, illetve az uniós és más vonatkozó 
nemzetközi normákhoz közelítő 
szabályozási konvergencia, kapcsolódó 
intézményfejlesztés és beruházások útján, 
főként a hálózati összeköttetések területén. 
Rendkívül fontos ugyanakkor, hogy a 
gazdasági integráció ne jelentse a 
tisztességtelen verseny megjelenését a 
belső piacon;

Or. it

Módosítás 38
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) az Unió belső piacába való fokozatos 
integráció és megerősített ágazati és 
ágazatokat átfogó együttműködés 
megvalósítása, többek között jogszabály-
közelítés és az Unióhoz és más vonatkozó 
nemzetközi normákhoz közelítő 
szabályozási konvergencia, kapcsolódó 
intézményfejlesztés és beruházások útján, 
főként a hálózati összeköttetések területén;

(b) az Unió belső piacába való fokozatos 
integráció és megerősített ágazati és 
ágazatokat átfogó együttműködés 
megvalósítása, többek között jogszabály-
közelítés, illetve az uniós és más vonatkozó 
nemzetközi normákhoz közelítő 
szabályozási konvergencia, kapcsolódó 
intézményfejlesztés és beruházások útján, 
főként a hálózati összeköttetések és a 
készségek fejlesztése területén;

Or. en
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Módosítás 39
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) az Unió belső piacába való fokozatos 
integráció és megerősített ágazati és 
ágazatokat átfogó együttműködés 
megvalósítása, többek között jogszabály-
közelítés és az Unió és más vonatkozó 
nemzetközi normákhoz közelítő 
szabályozási konvergencia, kapcsolódó 
intézményfejlesztés és beruházások útján, 
főként a hálózati összeköttetések területén;

(b) az Unió belső piacába való fokozatos 
integráció és megerősített ágazati és 
ágazatokat átfogó együttműködés 
megvalósítása, többek között szociális 
beruházások, jogszabály-közelítés, illetve
az uniós és más vonatkozó nemzetközi 
normákhoz közelítő szabályozási 
konvergencia, kapcsolódó 
intézményfejlesztés és beruházások útján, 
főként a hálózati összeköttetések területén;

Or. fi

Módosítás 40
Jutta Steinruck, Sylvana Rapti

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a személyek jól szervezett 
mobilitásához szükséges feltételek 
megteremtése és az emberek közti 
kapcsolatok előmozdítása;

(c) a személyek jól szervezett 
mobilitásához, különösen az ellenőrzött 
körkörös mobilitáshoz szükséges feltételek 
megteremtése a munkaadók által keresett 
szaktudásnak és munkalehetőségeknek 
egy adott régióban rendelkezésre álló 
szaktudással való összeegyeztetése révén,
az egyenlő bánásmód elvének biztosítása 
mellett, és az emberek közti kapcsolatok 
előmozdítása, valamint a hazatérő 
migránsok számára elhelyezkedési vagy 
önfoglalkoztatási lehetőségek aktív 
támogatása;

Or. en
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Módosítás 41
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a személyek jól szervezett 
mobilitásához szükséges feltételek 
megteremtése és az emberek közti 
kapcsolatok előmozdítása;

(c) a személyek jól szervezett 
mobilitásához szükséges feltételek 
megteremtése és az emberek közti 
kapcsolatok, többek között megfelelő 
pénzügyi támogatással rendelkező 
hallgatói és szakképzési 
cserekezdeményezések előmozdítása;

Or. en

Módosítás 42
Jelko Kacin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a személyek jól szervezett 
mobilitásához szükséges feltételek 
megteremtése és az emberek közti 
kapcsolatok előmozdítása;

(c) a személyek jól szervezett 
mobilitásához szükséges feltételek 
megteremtése és az emberek közti 
kapcsolatok előmozdítása, többek között a 
vízumrendszerek liberalizálása, illetve 
hallgatói és gyakornoki csereprogramok 
révén;

Or. en

Módosítás 43
Mara Bizzotto

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

(c) a személyek jól szervezett 
mobilitásához szükséges feltételek 
megteremtése és az emberek közti 
kapcsolatok előmozdítása;

(c) a személyek jól szervezett 
mobilitásához szükséges feltételek 
megteremtése a jogszabályokkal 
összhangban, és az emberek közti 
kapcsolatok előmozdítása;

Or. it

Módosítás 44
Marije Cornelissen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) tartós munkahelyek teremtésének 
előmozdítása, a munkahelyek 
minőségének javítása és a munkavállalók 
jogainak védelme;

Or. en

Módosítás 45
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) fenntartható és inkluzív fejlődés 
minden tekintetben, a szegénység 
csökkentése, a magánszektor fejlesztése 
révén is; a belső gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió, a vidékfejlesztés, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos fellépések 
és a katasztrófákkal szembeni ellenálló-
képesség előmozdítása;

(d) fenntartható és inkluzív fejlődés 
minden tekintetben, a szegénység 
csökkentése, a magánszektor fejlesztése 
révén is; a belső gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió, a vidékfejlesztés, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos fellépések 
és a katasztrófákkal szembeni ellenálló-
képesség előmozdítása; a szociális kohézió 
és a legkiszolgáltatottabb, illetve az 
elszegényedés és/vagy a társadalmi 
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kirekesztés veszélyének leginkább kitett 
polgárok aktív integrációjának 
előmozdítása a civil társadalom és a 
szociális partnerek kapacitásainak 
megerősítése révén;

Or. en

Módosítás 46
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) fenntartható és inkluzív fejlődés 
minden tekintetben, a szegénység 
csökkentése, a magánszektor fejlesztése 
révén is; a belső gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió, a vidékfejlesztés, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos fellépések 
és a katasztrófákkal szembeni ellenálló-
képesség előmozdítása;

(d) fenntartható és inkluzív fejlődés 
minden tekintetben, a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés csökkentése –
különös figyelmet szentelve a 
kiszolgáltatott csoportoknak –, a 
magánszektor fejlesztése révén is; a belső 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió, a 
vidékfejlesztés, az éghajlatváltozással 
kapcsolatos fellépések és a katasztrófákkal 
szembeni ellenálló-képesség előmozdítása;

Or. en

Módosítás 47
Konstantinos Poupakis

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) fenntartható és inkluzív fejlődés 
minden tekintetben, a szegénység 
csökkentése, a magánszektor fejlesztése 
révén is; a belső gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió, a vidékfejlesztés, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos fellépések 
és a katasztrófákkal szembeni ellenálló-

(d) fenntartható és inkluzív fejlődés 
minden tekintetben, a szegénység és a 
munkanélküliség csökkentése és 
megelőzése, a magánszektor fejlesztése 
révén is, a tartós és tisztességes 
foglalkoztatás megteremtése érdekében;  a 
belső gazdasági, társadalmi és területi 



PE487.961v01-00 18/24 AM\900410HU.doc

HU

képesség előmozdítása; kohézió, a vidékfejlesztés, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos fellépések 
és a katasztrófákkal szembeni ellenálló-
képesség előmozdítása;

Or. el

Módosítás 48
Jelko Kacin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) bizalomerősítés és a biztonsághoz 
hozzájáruló egyéb intézkedések, valamint a 
konfliktusok megelőzésének és 
rendezésének ösztönzése;

(e) a kulturális, etnikai és vallásos 
érzékenység és tolerancia előmozdítása,
bizalomerősítés és a biztonsághoz 
hozzájáruló egyéb intézkedések, valamint a 
konfliktusok megelőzésének és 
rendezésének ösztönzése;

Or. en

Módosítás 49
Jean Roatta, Elisabeth Morin-Chartier

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) az Európai Unió és partnerországai 
gazdasági versenyképességének 
biztosítása olyan projektek és eljárások 
bevezetése révén, amelyek a legjobban 
illeszkednek a kkv-k igényeihez, s ezáltal 
segítik az Európai Unió belső piacába 
való integrálódásukat.

Or. fr
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Módosítás 50
Jean Roatta, Elisabeth Morin-Chartier

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(eb) a kkv-k uniós támogatásának 
összehangolása, valamint a 
partnerországokban és az EU-ban 
működő kkv-közötti üzleti kapcsolatok 
előmozdítása; a partnerországokban kkv-
kra irányuló projektek és beruházások 
fejlesztésének ösztönzése, ezáltal biztosítva 
a transznacionális együttműködés 
elősegítéséhez szükséges forrásokat. 

Or. fr

Módosítás 51
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. E célkitűzések megvalósítását a 
szakpolitika végrehajtásáról szóló, 
vonatkozó periodikus uniós jelentések 
alapján fogják mérni. Az értékelés a (2) 
bekezdés a), d) és e) pontja tekintetében 
nemzetközi szervezetek és más érintett 
szervek által kidolgozott mutatók alapján; a
(2) bekezdés b), c) és d) pontja 
tekintetében adott esetben az uniós 
szabályozási keret partnerország általi 
átvétele alapján; a (2) bekezdés c) és f) 
pontja tekintetében pedig számos 
vonatkozó megállapodás és 
együttműködési fellépés alapján történik. A 
mutatók közé többek között a következők 
tartoznak majd: megfelelően nyomon 
követett demokratikus választások, a 
korrupció szintje, a kereskedelmi forgalom, 

3. E célkitűzések megvalósítását a 
szakpolitika végrehajtásáról szóló, 
vonatkozó periodikus uniós jelentések, 
köztük az uniós ügynökségek által 
készített jelentések alapján fogják mérni. 
Az értékelés a (2) bekezdés a), d) és e) 
pontja tekintetében nemzetközi szervezetek 
és más érintett szervek által kidolgozott 
mutatók alapján; a (2) bekezdés b), c) és d) 
pontja tekintetében adott esetben az uniós 
szabályozási keret partnerország általi 
átvétele alapján; a (2) bekezdés c) és f) 
pontja tekintetében pedig számos 
vonatkozó megállapodás és 
együttműködési fellépés alapján történik. A 
mutatók közé többek között a következők 
tartoznak majd: megfelelően nyomon 
követett demokratikus választások, a 
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a belső gazdasági különbségek, köztük a 
foglalkoztatási szintek mérését lehetővé 
tevő mutatók.

korrupció szintje, a kereskedelmi forgalom, 
a belső gazdasági különbségek, köztük a 
foglalkoztatási szintek és a humántőke-
fejlődés mérését lehetővé tevő mutatók, 
illetve a szociális partnerek és a civil 
társadalom szociális párbeszédben való 
részvételi kötelezettsége és a jogszabályok 
és politikák bevezetése előtti konzultációs 
jogai.

Or. en

Módosítás 52
Kinga Göncz

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. E célkitűzések megvalósítását a 
szakpolitika végrehajtásáról szóló, 
vonatkozó periodikus uniós jelentések 
alapján fogják mérni. Az értékelés a (2) 
bekezdés a), d) és e) pontja tekintetében 
nemzetközi szervezetek és más érintett 
szervek által kidolgozott mutatók alapján; a
(2) bekezdés b), c) és d) pontja 
tekintetében adott esetben az uniós 
szabályozási keret partnerország általi 
átvétele alapján; a (2) bekezdés c) és f) 
pontja tekintetében pedig számos 
vonatkozó megállapodás és 
együttműködési fellépés alapján történik. A 
mutatók közé többek között a következők 
tartoznak majd: megfelelően nyomon 
követett demokratikus választások, a 
korrupció szintje, a kereskedelmi forgalom, 
a belső gazdasági különbségek, köztük a 
foglalkoztatási szintek mérését lehetővé 
tevő mutatók.

3. E célkitűzések megvalósítását a 
szakpolitika végrehajtásáról szóló, 
vonatkozó periodikus uniós jelentések 
alapján fogják mérni. Az értékelés a (2) 
bekezdés a), d) és e) pontja tekintetében 
nemzetközi szervezetek és más érintett 
szervek által kidolgozott mutatók alapján; a
(2) bekezdés b), c) és d) pontja 
tekintetében adott esetben az uniós 
szabályozási keret partnerország általi 
átvétele alapján; a (2) bekezdés c) és f) 
pontja tekintetében pedig számos 
vonatkozó megállapodás és 
együttműködési fellépés alapján történik. A 
mutatók közé a többek között a következők 
tartoznak majd: megfelelően nyomon 
követett demokratikus választások, a 
korrupció szintje, a média szabadsága, az 
igazságszolgáltatás függetlensége, az 
emberi jogok és a kisebbségek jogainak 
tiszteletben tartása, a kereskedelmi 
forgalom, a belső gazdasági különbségek, 
köztük a foglalkoztatási szintek mérését 
lehetővé tevő mutatók.

Or. en
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Módosítás 53
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. E célkitűzések megvalósítását a 
szakpolitika végrehajtásáról szóló, 
vonatkozó periodikus uniós jelentések 
alapján fogják mérni. Az értékelés a (2) 
bekezdés a), d) és e) pontja tekintetében 
nemzetközi szervezetek és más érintett 
szervek által kidolgozott mutatók alapján; a
(2) bekezdés b), c) és d) pontja 
tekintetében adott esetben az uniós 
szabályozási keret partnerország általi 
átvétele alapján; a (2) bekezdés c) és f) 
pontja tekintetében pedig számos 
vonatkozó megállapodás és 
együttműködési fellépés alapján történik. A 
mutatók közé többek között a következők 
tartoznak majd: megfelelően nyomon 
követett demokratikus választások, a 
korrupció szintje, a kereskedelmi forgalom, 
a belső gazdasági különbségek, köztük a 
foglalkoztatási szintek mérését lehetővé 
tevő mutatók.

3. E célkitűzések megvalósítását a 
szakpolitika végrehajtásáról szóló, 
vonatkozó periodikus uniós jelentések 
alapján fogják mérni. Az értékelés a (2) 
bekezdés a), d) és e) pontja tekintetében 
nemzetközi szervezetek és más érintett 
szervek által kidolgozott mutatók alapján; a
(2) bekezdés b), c) és d) pontja 
tekintetében adott esetben az uniós 
szabályozási keret partnerország általi 
átvétele alapján; a (2) bekezdés c) és f) 
pontja tekintetében pedig számos 
vonatkozó megállapodás és 
együttműködési fellépés alapján történik. A 
mutatók közé többek között a következők 
tartoznak majd: megfelelően nyomon 
követett demokratikus választások, a 
korrupció szintje, a kereskedelmi forgalom, 
a belső gazdasági különbségek, köztük a 
foglalkoztatási szintek, a foglalkoztatás 
minősége, a szegénységi szintek és a 
jövedelemeloszlás mérését lehetővé tevő 
mutatók.

Or. en

Módosítás 54
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. E célkitűzések megvalósítását a 
szakpolitika végrehajtásáról szóló, 

3. E célkitűzések megvalósítását a 
szakpolitika végrehajtásáról szóló, 
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vonatkozó periodikus uniós jelentések 
alapján fogják mérni. Az értékelés a (2) 
bekezdés a), d) és e) pontja tekintetében 
nemzetközi szervezetek és más érintett 
szervek által kidolgozott mutatók alapján; a
(2) bekezdés b), c) és d) pontja 
tekintetében adott esetben az uniós 
szabályozási keret partnerország általi 
átvétele alapján; a (2) bekezdés c) és f) 
pontja tekintetében pedig számos 
vonatkozó megállapodás és 
együttműködési fellépés alapján történik. A 
mutatók közé többek között a következők 
tartoznak majd: megfelelően nyomon 
követett demokratikus választások, a 
korrupció szintje, a kereskedelmi forgalom, 
a belső gazdasági különbségek, köztük a 
foglalkoztatási szintek mérését lehetővé 
tevő mutatók.

vonatkozó periodikus uniós jelentések 
alapján fogják mérni. Az értékelés a (2) 
bekezdés a), d) és e) pontja tekintetében 
nemzetközi szervezetek és más érintett 
szervek által kidolgozott mutatók alapján; a
(2) bekezdés b), c) és d) pontja 
tekintetében adott esetben az uniós 
szabályozási keret partnerország általi 
átvétele alapján; a (2) bekezdés c) és f) 
pontja tekintetében pedig számos 
vonatkozó megállapodás és 
együttműködési fellépés alapján történik. A 
mutatók közé többek között a következők 
tartoznak majd: megfelelően nyomon 
követett demokratikus választások, a 
korrupció szintje, a kereskedelmi forgalom, 
a belső gazdasági különbségek, köztük az 
iskolázottak számára vonatkozó és a
foglalkoztatási szintek mérését lehetővé 
tevő mutatók.

Or. fi

Módosítás 55
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A partnerségi és együttműködési 
megállapodások, a társulási 
megállapodások és a partnerországokkal 
kapcsolatot létesítő más létező vagy 
jövőbeli megállapodások, a kapcsolódó 
közlemények, a tanácsi következtetések és 
az európai parlamenti állásfoglalások, 
valamint a partnerországokkal tartott 
miniszteri találkozók kapcsolódó 
következtetései képezik az általános 
politikai keretet a jelen megállapodás 
alapján nyújtott uniós támogatások 
programozásához és végrehajtásához.

1. A partnerségi és együttműködési 
megállapodások, a társulási 
megállapodások és a partnerországokkal 
kapcsolatot létesítő más létező vagy 
jövőbeli megállapodások, a kapcsolódó 
közlemények, a tanácsi következtetések és 
az európai parlamenti állásfoglalások, 
valamint a partnerországokkal tartott 
miniszteri találkozók kapcsolódó 
következtetései képezik az általános 
politikai keretet a jelen megállapodás 
alapján nyújtott uniós támogatások 
programozásához és végrehajtásához, 
ténylegesen összekapcsolva az 
infrastruktúrára, energiára, közlekedésre, 
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az információs és kommunikációs 
technológiákra, a foglalkoztatási és 
szociális politikára, a migrációra, az 
oktatásra, a kultúrára, a kutatásra és az 
innovációra vonatkozó, meglévő uniós 
eszközökkel és politikákkal.

Or. en

Módosítás 56
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A partnerországokkal és -régiókkal kötött 
partnerségi és együttműködési 
megállapodások és társulási 
megállapodások támogatás 
felfüggesztéséről szóló rendelkezéseinek 
sérelme nélkül ha egy partnerország nem 
tartja tiszteletben a demokrácia, a 
jogállamiság, az emberi jogok és 
szabadságjogok tiszteletben tartásának 
elveit, az Unió felkérheti az érintett 
országot, hogy konzultációk keretében 
találjon mindkét fél számára elfogadható 
megoldást, a különleges sürgősség eseteit 
kivéve. Ha az érintett országgal folytatott 
konzultáció nem vezet mindkét fél számára 
elfogadható megoldáshoz, vagy ha a 
konzultációt elutasítják, vagy különleges 
sürgősség esete áll fenn, a Tanács 
megfelelő intézkedéseket tehet az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 215. 
cikkének (1) bekezdése szerint, melyek 
között az uniós támogatás teljes vagy 
részleges felfüggesztése is szerepelhet.

A partnerországokkal és -régiókkal kötött 
partnerségi és együttműködési 
megállapodások és társulási 
megállapodások támogatás 
felfüggesztéséről szóló rendelkezéseinek 
sérelme nélkül ha egy partnerország nem 
tartja tiszteletben a demokrácia, a 
jogállamiság, az emberi jogok és 
szabadságjogok és a társadalmi 
igazságosság tiszteletben tartásának elveit, 
az Unió felkérheti az érintett országot, 
hogy konzultációk keretében találjon 
mindkét fél számára elfogadható 
megoldást, a különleges sürgősség eseteit 
kivéve. Ha az érintett országgal folytatott 
konzultáció nem vezet mindkét fél számára 
elfogadható megoldáshoz, vagy ha a 
konzultációt elutasítják, vagy különleges 
sürgősség esete áll fenn, a Tanács 
megfelelő intézkedéseket tehet az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 215. 
cikkének (1) bekezdése szerint, melyek 
között az uniós támogatás teljes vagy 
részleges felfüggesztése is szerepelhet.

Or. fi
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