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MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi 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 
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, a nők 
jogai és a nemek közötti egyenlőség 
tiszteletben tartásának, az egyenlőség 
elvének, 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 nemek 
közötti egyenlőség, a jogállamiság, a jó 
kormányzás, valamint a piacgazdaság és a 
fenntartható fejlődés értékei melletti 
kölcsönös elkötelezettségen és ezen 
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értékek előmozdításán alapul.

Or. en

Módosítás 3

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 és a 
megkülönböztetésmentességet olyan 
horizontális célkitűzésnek kell tekinteni, 
amelyet a rendelet keretében végrehajtott 
valamennyi tevékenység során szem előtt 
kell tartani, figyelembe véve a nők szerepét 
a demokratikus átmenetekben. A nők 
helyzetének partnerországokbeli 
megerősítése érdekében különös figyelmet 
kell fordítani a nőszervezetek, a civil 
társadalom, a kapacitásépítés, az Unióban 
működő nőszervezetek és a 
partnerországokban működő megfelelőik 
közötti együttműködés kiépítése, a bevált 
gyakorlatok megosztása és a képzés 
támogatására.

Or. en

Módosítás 4

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) a nők jogai, valamint a férfiak és nők 
közötti egyenlőség előmozdítása, a nők 
politikai és gazdasági döntéshozatalban, 
oktatásban és munkaerőpiacon való 
részvételének erősítése társadalmi 
szerepvállalásuk növelése céljából, a nők 
elleni erőszak iránti zéró tolerancia és az 
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erőszak áldozataivá vált nők védelmének 
biztosítása, a büntetlenség, az 
emberkereskedelem és a 
kényszerházasságok elleni küzdelem, a 
szexuális és reproduktív egészség és jogok 
tiszteletben tartása, a civil társadalom 
ezen célok elérésébe és a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítésének folyamatába 
való bevonásának előmozdítása a valódi 
demokrácia megvalósítása érdekében;

Or. en

Módosítás 5

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 
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), 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 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.

Or. en
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet szerinti uniós támogatást 
differenciált módon nyújtják az egyes 
partnerországoknak a támogatás formája és 
összege tekintetében, a partnerországnak a 
reformok melletti elkötelezettsége, illetve e 
reformok végrehajtásában tett előrelépése 
függvényében. Az ilyen differenciálás 
tükrözi az ország Unióhoz fűződő 
partnersége ambíciójának szintjét, a 
mélyen gyökerező és fenntartható 
demokrácia kialakításában tett előrelépést, 
a megállapodás tárgyát képező reform 
célkitűzések végrehajtásában tett haladást, 
az ország igényeit és kapacitásait, valamint 
azt uniós támogatás potenciális hatását.

(1) Az e rendelet szerinti uniós támogatást 
differenciált módon nyújtják az egyes 
partnerországoknak a támogatás formája és 
összege tekintetében, a partnerországnak a 
reformok melletti elkötelezettsége, illetve e 
reformok végrehajtásában tett előrelépése 
függvényében. Az ilyen differenciálás 
tükrözi az ország Unióhoz fűződő 
partnersége ambíciójának szintjét, a 
mélyen gyökerező és fenntartható 
demokrácia kialakításában és a férfiak és 
nők közötti egyenlőség megvalósításában
tett előrelépést, a megállapodás tárgyát 
képező reform célkitűzések 
végrehajtásában tett haladást, az ország 
igényeit és kapacitásait, valamint azt uniós 
támogatás potenciális hatását.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e rendelet szerinti uniós támogatást 
rendszerint a kedvezményezettekkel 
partnerségben alakítják ki. A partnerség 
keretében indokolt esetben nemzeti, 
regionális és helyi hatóságokat, egyéb 
érdekelteket, a civil társadalmat, a szociális 
partnereket és nem állami szereplőket is 
bevonnak az uniós támogatás előkészítésébe, 
végrehajtásába és nyomon követésébe.

(2) Az e rendelet szerinti uniós támogatást 
rendszerint a kedvezményezettekkel 
partnerségben alakítják ki. A partnerség 
keretében indokolt esetben nemzeti, 
regionális és helyi hatóságokat, egyéb 
érdekelteket, a civil társadalmat, a szociális 
partnereket és nem állami szereplőket –
többek között a nőszervezetek és az ifjúsági 
szervezetek képviselőit – is bevonnak az 
uniós támogatás előkészítésébe, 
végrehajtásába és nyomon követésébe.
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Or. en

Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. A tervezés során különös figyelmet 
kell fordítani a civil társadalmon és 
különösen a partnerországokban működő 
nőszervezetek és ifjúsági szervezeteken 
belüli kapacitásépítésre, amely magában 
foglalja a megfelelő uniós szervezetekkel 
való kapcsolatok és együttműködés 
megkönnyítését, valamint a bevált 
gyakorlatok cseréjét.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Válságok vagy a demokrácia, a 
jogállamiság, az emberi jogok és az
alapvető szabadságjogok 
veszélyeztetettsége, illetve természeti vagy 
ember által előidézett katasztrófák esetén a 
programozási dokumentumok ad hoc 
felülvizsgálatára kerülhet sor. Az ilyen 
sürgősségi felülvizsgálat során is 
biztosítják a jelen rendelet alapján nyújtott 
uniós támogatások és az egyéb uniós 
pénzügyi eszközükből nyújtott támogatások 
közötti koherencia fennmaradását. A 
sürgősségi felülvizsgálat módosított 
programozási dokumentumok elfogadását 
is eredményezheti. Ilyen esetben a 
Bizottság az elfogadást követő egy 
hónapon belül tájékoztatás céljából 

(9) Válságok vagy a demokrácia, a 
jogállamiság, az emberi jogok és a nők 
jogait is magukba foglaló alapvető 
szabadságjogok veszélyeztetettsége, illetve 
természeti vagy ember által előidézett 
katasztrófák esetén a programozási 
dokumentumok ad hoc felülvizsgálatára 
kerülhet sor. Az ilyen sürgősségi 
felülvizsgálat során is biztosítják a jelen 
rendelet alapján nyújtott uniós támogatások 
és az egyéb uniós pénzügyi eszközökből
nyújtott támogatások közötti koherencia 
fennmaradását. A sürgősségi felülvizsgálat 
módosított programozási dokumentumok 
elfogadását is eredményezheti. Ilyen 
esetben a Bizottság az elfogadást követő 
egy hónapon belül tájékoztatás céljából 
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megküldi a módosított programozási 
dokumentumokat az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak.

megküldi a módosított programozási 
dokumentumokat az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 10

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 demokráciát, a
jogállamiságot, az emberi jogok és a nők 
jogait is magukba foglaló 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.

Or. en


