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RÖVID INDOKOLÁS

Mivel közös érdek fűződik ahhoz, hogy Európát egy tágabb demokratikus, stabil, virágzó és 
békés terület vegye körül, az Európai Szomszédsági Politika (ENP) alapvető az EU-val 
szomszédos országok stabilitása szempontjából, valamint hozzájárul azok biztonságához és 
haladásához. Az uniós szomszédságpolitika végrehajtásának eszközeként az Európai 
Szomszédsági Támogatási Eszköznek (ENI) olyan alapvető értékeken kell alapulnia, mint 
demokrácia és jogállamiság, ugyanakkor olyan meghatározott célok megvalósításához kell 
hozzájárulnia, mint a munkahelyteremtés és olyan szociális védelem biztosítása, amely ezen 
országok számára a jövőbeli megerősödés és az inkluzív növekedés ígéretét hordozza. Az EU, 
amely szociális modelljéről világszerte híres, egyedülálló szakértelmet tud megosztani és 
felkínálni.

Az ENI-t újra kell formálni és az előző eszköznél hatékonyabban kell a források elosztásának 
feltételeit megszabni annak érdekében, hogy megfelelően és rugalmasan lehessen kezelni a 
partnerországok fejődését és történelmi kihívásait.  Amennyiben a feltételesség és a „többet 
többért” elv kerül alkalmazásra, előtérbe kell helyezni a társadalmak méltóságát és konkrét 
előrelépését tükröző szociális kérdésekkel kapcsolatos előrelépést.

Ebből következően e rendelet számos módosítása szociális célokat határoz meg a pénzügyi 
segítségnyújtás előfeltételeként, a Lisszaboni Szerződés szellemének és betűjének, különösen 
pedig a híres szociális záradékának érvényesítése érdekében (az EUMSZ 9. cikke 
megállapítja: „Politikái és tevékenységei meghatározása és végrehajtása során az Unió 
figyelembe veszi a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítására, a megfelelő szociális 
biztonság biztosítására, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az oktatás, a 
képzés és az emberi egészség védelmének magas szintjére vonatkozó követelményeket.”).

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

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 

(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 
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egyenlőség elvének, valamint a 
jogállamiságnak az értékeit, melyek az 
Unió alapját képezik.

egyenlőség elvének, az alapvető szociális 
jogoknak, valamint a jogállamiságnak az 
értékeit, melyek az Unió alapját képezik.

Or. en

Módosítás 2

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 szociális védelem, 
valamint a piacgazdaság és a fenntartható 
fejlődés értékei melletti kölcsönös 
elkötelezettségen és ezen értékek 
előmozdításán alapul.

Or. en

Módosítás 3

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 

(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, a 
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együttműködés egyéb területein. foglalkoztatást előmozdító és ellenőrző 
mechanizmusokban és az együttműködés 
egyéb területein.

Or. en

Módosítás 4

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 és a 
társadalmi igazságosságot olyan 
horizontális célkitűzésnek kell tekinteni, 
amelyet a rendelet keretében végrehajtott 
valamennyi tevékenység során szem előtt 
kell tartani.

Or. en

Módosítás 5

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, 
kezeljék a munkaerő-piaci kérdéseket és 
fejlesszék szociális politikáikat.

Or. en
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
22 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22b) Mind az Unió, mind partnerei 
szempontjából alapvető fontosságú, hogy 
az együttműködés a méltányos migrációt, 
valamint az emberkereskedelem és a 
kizsákmányolás elleni küzdelmet biztosító, 
ellenőrzött körkörös mobilitás keretében 
történjen. 

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
22 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 8

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 

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



PA\898476HU.doc 7/11 PE487.676v02-00

HU

jó kormányzás ösztönzése, valamint a 
szociális partnereket is felölelő erős civil 
társadalom kialakítása;

fenntartható demokrácia megteremtése, a
média szabadsága, a jó kormányzás 
ösztönzése, a szociális partnereket is
felölelő erős civil társadalom kialakítása, 
valamint a szociális párbeszéd 
megerősítése;

Or. en

Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) tisztességes munkahelyek és szociális 
védelem megteremtésére irányuló 
törekvés, a foglalkoztatási politikák, 
többek között az oktatási és képzési 
programok megfelelő fejlesztése, a 
munkavállalók jogainak védelme, a 
munkaerőpiacokon fellépő visszaélések 
kezelése, valamint az ILO-előírások 
megerősítése;

Or. en

Módosítás 10

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, a kis- és közepes 
vállalkozásoknak nyújtott különleges 
támogatás és megerősített ágazati és 
ágazatokat átfogó együttműködés 
megvalósítása, többek között jogszabály-
közelítés és az Unióhoz és más vonatkozó 
nemzetközi normákhoz közelítő 
szabályozási konvergencia, kapcsolódó 
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intézményfejlesztés és beruházások útján, 
főként a hálózati összeköttetések területén;

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a személyek jól szervezett mobilitásához
és különösen az ellenőrzött körkörös 
mobilitáshoz szükséges feltételek 
megteremtése, ami szükség esetén 
szakértelem biztosítását teszi lehetővé, 
miközben elkerülhető a tényleges 
agyelszívás és biztosítható az egyenlő 
bánásmód elve, az emberek közti 
kapcsolatok előmozdítása és a munkaadók 
által keresett szaktudás és 
munkalehetőségek összeegyeztetése az egy 
adott régióban rendelkezésre álló 
szaktudással;

Or. en

Módosítás 12

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 
fenntartható vidékfejlesztés, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos fellépések 
és a katasztrófákkal szembeni ellenálló-
képesség előmozdítása;
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Or. en

Módosítás 13

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) bizalomerősítés, az illegális migráció 
ellenőrzése annak megelőzésére, hogy a 
migránsok többek között törvénysértő 
magatartás és rossz életkörülmények 
kockázatának legyenek kitéve, és a 
biztonsághoz hozzájáruló egyéb 
intézkedések, valamint a konfliktusok 
megelőzésének és rendezésének 
ösztönzése;

Or. en

Módosítás 14

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 a többek közt a következők 
tartoznak majd: megfelelően nyomon 
követett demokratikus választások, a 

(3) E célkitűzések megvalósítását a 
szakpolitika végrehajtásáról szóló, 
vonatkozó periodikus uniós jelentések 
alapján fogják mérni. Az értékelés a (2) 
bekezdés a), aa), 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 közt a következők 
tartoznak majd: szociális védelmi 
kérdésekre irányuló szabályozási keret,
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korrupció szintje, a kereskedelmi forgalom, 
a belső gazdasági különbségek, köztük a 
foglalkoztatási szintek mérését lehetővé 
tevő mutatók.

megfelelően nyomon követett 
demokratikus választások, a korrupció 
szintje, a kereskedelmi forgalom, a belső 
gazdasági különbségek, köztük a 
foglalkoztatási szintek mérését lehetővé 
tevő mutatók, továbbá az a kötelezettség, 
hogy a szociális partnerek és a civil 
társadalom számára lehetővé kell tenni a 
szociális párbeszédben való részvételt, 
illetve hogy velük jogszabály benyújtása 
előtt konzultálni kell.

Or. en

Módosítás 15

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, szociális és 
alapvető 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.
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Or. en


