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Módosítás 36
Helmut Scholz

Irányelvre 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 együttműködést előkészítő 
intézkedéseknek, például az állami- és a 
magánszférában a gazdasági partnerek 
között folytatott párbeszédeknek, valamint 
tudományos csereprogramoknak kell 
megerősíteniük és elmélyíteniük.

Or. en

Módosítás 37
Franziska Keller

Irányelvre 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 

(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 
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nemzetközi rend támogatására, a közös 
globális közjavak kialakításának 
előmozdítására, az Unió alapvető
érdekeinek védelmére, és az Unió 
ismertségének ezen országokban való 
növelésére.

nemzetközi rend támogatására, a közös 
globális közjavak kialakításának 
előmozdítására, az Unió alapvető
értékeinek előmozdítására, és az Unió 
ismertségének ezen országokban való 
növelésére.

Or. en

Módosítás 38
Franziska Keller

Irányelvre 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 39
Marielle de Sarnez

Irányelvre 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 
megfelelően – miszerint az uniós 
költségvetés éghajlatváltozáshoz 

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

kapcsolódó részét legalább a teljes 
költségvetés 20%-ára kell emelni – e 
rendeletnek hozzá kell járulnia ezen cél 
eléréséhez. Emellett elő kell segítenie a 
környezetvédelmi és éghajlati 
követelmények beépítését a nemzetközi 
kereskedelemre vonatkozó szabályokba.

Or. fr

Módosítás 40
Josefa Andrés Barea

Irányelvre 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 
hajtsa végre feladatát az érdekérvényesítés 
területén a harmadik országokkal 
fenntartott kapcsolataiban, a többéves 
indikatív programokban nem szereplő 
sajátos intézkedések elfogadása révén.

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

Or. es

Módosítás 41
Franziska Keller

Irányelvre 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 
hajtsa végre feladatát az érdekérvényesítés

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

érvényesítése területén a harmadik 
országokkal fenntartott kapcsolataiban, a 
többéves indikatív programokban nem 
szereplő sajátos intézkedések elfogadása 
révén.

Or. en

Módosítás 42
Franziska Keller

Irányelvre 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 értékek 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.

Or. en

Módosítás 43
Helmut Scholz

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – 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 

a) az Unió bilaterális, regionális és 
interregionális együttműködési partnerségi 
stratégiáinak támogatása, a politikai 
párbeszéd előmozdításával, az olyan 
globális kihívások közös megközelítésének 
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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;

és kezelésének kidolgozásával, mint az 
energiabiztonság, a társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentése, az 
éghajlatváltozás és a környezet.

Or. en

Módosítás 44
Gianluca Susta

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – 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
belső és külső politikái egymást kiegészítő 
jellegének megerősítése érdekében –
különösen az innováció, a kutatás és a 
versenyképesség területén –, 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;

Or. it

Módosítás 45
Gianluca Susta

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a piacra jutás javítása az európai 
vállalkozások kereskedelemi, befektetési 
és üzleti lehetőségeinek javítása a 
gazdasági partnerség és az 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 harmadik országok piacához való 
hozzáférés javítása, a kereskedelem 
fellendítése, a kereskedelem és a 
befektetések előtt álló korlátok 
felszámolása, az indokolatlan 
protekcionista intézkedések és 
szabályozási korlátok ellensúlyozása –
többek között a nemzetközi szabványok 
előmozdításán, a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok védelmének javításán, 
valamint az európai vállalkozások –
különösen a kis- és középvállalkozások 
(kkv-k) – számára világszerte biztonságos 
befektetési környezet és új kereskedelmi 
lehetőségek megteremtésén keresztül –
gazdasági partnerségek, valamint a 
kereskedelem jogi és adózási szempontból 
történő szabályozása révén, továbbá a kkv-
k nemzetközivé válását előmozdító 
programok és eszközök támogatása; e
célkitűzés az Unió legfontosabb 
partnerországokkal folytatott 
kereskedelmében való részesedésén 
valamint az e rendelet szerinti 
fellépésekkel, programokkal, 
intézkedésekkel kifejezetten megcélzott
összes országba irányuló kereskedelem és 
beruházások áramlásán keresztül mérhető;

Or. it

Módosítás 46
Franziska Keller

Irányelvre 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 

b) a tisztességes és méltányos 
kereskedelmi és befektetési kapcsolatokra 
vonatkozó magas szintű társadalmi és
környezeti normák előmozdítása gazdasági 
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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;

partnerségek, üzleti és szabályozási 
együttműködés révén. E célkitűzés többek 
között az Unió legfontosabb 
partnerországokkal folytatott 
kereskedelmében való részesedésén, a 
partnerországokkal lebonyolított 
kereskedelem és befektetések mérlegén,
valamint az e rendelet szerinti 
fellépésekkel, programokkal, 
intézkedésekkel kifejezetten megcélzott
kereskedelemminősítési intézkedések 
átvételén keresztül mérhető;

Or. en

Módosítás 47
Helmut Scholz

Irányelvre 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 kereskedelem, a befektetések és az
együttműködés fejlesztése állami és 
magánvállalatok számára egyaránt,
gazdasági partnerségek, képzések és 
szabályozási együttműködés révén. E 
célkitűzés a partnerországokkal
megvalósított kölcsönös cserekapcsolatok 
elmélyülésén, valamint az e rendelet 
szerinti fellépésekkel, programokkal, 
intézkedésekkel kifejezetten megcélzott
partnerországokba irányuló és onnan az 
EU-ba tartó kereskedelem és beruházások 
áramlásán keresztül mérhető;

Or. en

Módosítás 48
Franziska Keller

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés
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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) A rendelet végrehajtásakor a politikák 
fejlesztési célú koherenciájának 
megvalósítására irányuló, az EUMSZ 
208. cikkében szentesített elvet követve az
Unió a szakpolitikák kialakítása, a 
stratégiai tervezés, a programozás és az 
intézkedések végrehajtása során 
koherenciára és következetességre
törekszik a külső tevékenységének egyéb 
területeivel, különösen a fejlődő 
országokra irányuló Fejlesztési 
Együttműködési Eszközzel és más 
vonatkozó uniós szakpolitikákkal.

Or. en

Módosítás 49
Franziska Keller

Irányelvre 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 bizonyos
értékeihez, politikai prioritásaihoz és 
stratégiáihoz kapcsolódó területeket is 
érintenek.

Or. en

Módosítás 50
Marielle de Sarnez
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az „Erasmus mindenkinek” program 
létrehozásáról szóló rendelet 13. cikkének
(2) bekezdésében meghatározottak szerint 
a felsőoktatás nemzetközi dimenziójának 
előmozdítása érdekében a különböző külső 
fellépési eszközökből (a Fejlesztési 
Együttműködési Eszköz, az Európai 
Szomszédsági Támogatási Eszköz, az 
Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, a 
Partnerségi Eszköz és az Európai 
Fejlesztési Alap) 1 812 100 000 EUR 
indikatív összeg finanszírozza a nem uniós 
országokba irányuló és az onnan az EU-ba 
irányuló tanulási mobilitási intézkedéseket, 
és az ezen országok 
hatóságaival/intézményeivel/szervezeteivel 
folytatott együttműködést és szakpolitikai 
párbeszédet. Az „Erasmus mindenkinek”
program létrehozásáról szóló rendelet 
rendelkezései alkalmazandók e 
pénzeszközök felhasználására.

Az „Erasmus mindenkinek” program 
létrehozásáról szóló rendelet 13. cikkének
(2) bekezdésében meghatározottak szerint 
a felsőoktatás nemzetközi dimenziójának 
előmozdítása érdekében a különböző külső 
fellépési eszközökből (a Fejlesztési 
Együttműködési Eszköz, az Európai 
Szomszédsági Támogatási Eszköz, az 
Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, a 
Partnerségi Eszköz és az Európai 
Fejlesztési Alap) 1 812 100 000 EUR 
indikatív összeg finanszírozza a nem uniós 
országokba irányuló és az onnan az EU-ba 
irányuló tanulási mobilitási intézkedéseket, 
és az ezen országok helyi, regionális és 
nemzeti
hatóságaival/intézményeivel/szervezeteivel 
folytatott együttműködést és szakpolitikai 
párbeszédet. E források felhasználásakor
az „Erasmus mindenkinek” rendelet 
rendelkezései alkalmazandók.

Or. fr

Módosítás 51
Gianluca Susta

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet– 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kereskedelmi kapcsolatok és 
kereskedelmi integrációs folyamatok –
közöttük a déli országok közötti 
kereskedelem – elősegítése (és 
támogatása), az uniós befektetések és 
gazdasági partnerségek – köztük a kis- és 
középvállalkozások – támogatása;

c) a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok 
és kereskedelmi integrációs folyamatok –
közöttük a déli országok közötti 
kereskedelem – elősegítése (és 
támogatása), az Unió számára fontos 
feltörekvő makrorégiókkal kialakított 
kereskedelmi kapcsolatok megerősítése, 
valamint az uniós befektetések és 
gazdasági partnerségek – köztük a kis- és 
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középvállalkozások – támogatása; a kkv-k 
nemzetközivé válását előmozdító 
programok és eszközök támogatása, 
beleértve a képzési és tájékoztatási 
programokat, valamint a harmadik 
országok piacával foglalkozó információs 
szolgálatokat; a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok védelmének javítása, a 
szabályozási párbeszéd elmélyítése, 
valamint a harmadik országok piacához 
való hozzáférés javítása;

Or. it

Módosítás 52
Marielle de Sarnez

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet– 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az uniós és nem uniós politikai, 
gazdasági, szabályozói, környezeti, 
szociális, kutatási és kulturális szereplőket 
és a nem kormányzati szervezeteket érintő 
politikai és ágazati párbeszéd támogatása;

d) az uniós és nem uniós politikai, 
gazdasági, szabályozói, környezeti, 
szociális, kutatási és kulturális szereplőket 
és a nem kormányzati szervezeteket, 
valamint a regionális és helyi hatóságokat 
és azok szövetségeit érintő politikai és 
ágazati párbeszéd támogatása;

Or. fr

Módosítás 53
Josefa Andrés Barea

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet– 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az uniós vagy közös érdekeket szolgáló 
kezdeményezések és intézkedések 
támogatása az olyan területeken, mint az 
éghajlatváltozás, környezetvédelmi 

f) az uniós vagy közös érdekeket szolgáló 
kezdeményezések és intézkedések 
támogatása az olyan területeken, mint az 
éghajlatváltozás, környezetvédelmi 
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kérdések, beleértve a biológiai 
sokféleséget, az erőforrás-hatékonyság, a 
nyersanyagok, az energia, a közlekedés, a 
tudomány, a kutatás és innováció, a 
foglalkoztatás- és szociálpolitika, a 
fenntartható fejlődés, beleértve a 
tisztességes munka támogatását és a 
vállalati társadalmi felelősségvállalást, a 
déli országok közötti kereskedelem és 
együttműködés, az oktatás, a kultúra, a 
turizmus, az információs és 
kommunikációs technológiák, az 
egészségügy, az igazságügy, a vámok, az 
adózás, a pénzügyek, a statisztiká és egyéb 
ügyek, amelyekhez az Uniónak különös, 
vagy az Uniónak és harmadik országoknak 
közös érdeke fűződik;

kérdések, beleértve a biológiai 
sokféleséget, az erőforrás-hatékonyság, a 
nyersanyagok, az energia, a közlekedés, a 
tudomány, a kutatás és innováció, a 
foglalkoztatás- és szociálpolitika, a 
fenntartható fejlődés, beleértve a 
tisztességes munka támogatását és a 
vállalati társadalmi felelősségvállalást, a 
déli országok közötti kereskedelem és 
együttműködés, az oktatás, a kultúra, a 
turizmus, az információs és 
kommunikációs technológiák, az 
egészségügy, az igazságügy, a vámok, a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok, az
adatvédelem, az adózás, a pénzügyek, a 
statisztika és egyéb ügyek, amelyekhez az 
Uniónak különös, vagy az Uniónak és 
harmadik országoknak közös érdeke 
fűződik;

Or. es

Módosítás 54
Helmut Scholz

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet– 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az uniós vagy közös érdekeket szolgáló 
kezdeményezések és intézkedések 
támogatása az olyan területeken, mint az 
éghajlatváltozás, környezetvédelmi 
kérdések, beleértve a biológiai 
sokféleséget, az erőforrás-hatékonyság, a 
nyersanyagok, az energia, a közlekedés, a 
tudomány, a kutatás és innováció, a 
foglalkoztatás- és szociálpolitika, a 
fenntartható fejlődés, beleértve a 
tisztességes munka támogatását és a 
vállalati társadalmi felelősségvállalást, a 
déli országok közötti kereskedelem és 
együttműködés, az oktatás, a kultúra, a 
turizmus, az információs és 
kommunikációs technológiák, az 

f) az uniós vagy közös érdekeket szolgáló 
kezdeményezések és intézkedések 
támogatása az olyan területeken, mint az 
éghajlatváltozás, környezetvédelmi 
kérdések, beleértve a biológiai 
sokféleséget, az erőforrás-hatékonyság, a 
nyersanyagok, az energia, a közlekedés, a 
tudomány, a kutatás és innováció, a 
foglalkoztatás- és szociálpolitika, a 
fenntartható fejlődés, beleértve a 
tisztességes munka támogatását, a 
társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését
és a vállalati társadalmi felelősségvállalást, 
a déli országok közötti kereskedelem és 
együttműködés, az oktatás, a kultúra, a 
turizmus, az információs és 
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egészségügy, az igazságügy, a vámok, az 
adózás, a pénzügyek, a statisztiká és egyéb 
ügyek, amelyekhez az Uniónak különös, 
vagy az Uniónak és harmadik országoknak 
közös érdeke fűződik;

kommunikációs technológiák, az 
egészségügy, az igazságügy, a vámok, az 
adózás, a pénzügyek, a statisztika és egyéb 
ügyek, amelyekhez az Uniónak különös, 
vagy az Uniónak és harmadik országoknak 
közös érdeke fűződik;

Or. en

Módosítás 55
Marielle de Sarnez

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet– 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az uniós vagy közös érdekeket szolgáló 
kezdeményezések és intézkedések 
támogatása az olyan területeken, mint az 
éghajlatváltozás, környezetvédelmi 
kérdések, beleértve a biológiai 
sokféleséget, az erőforrás-hatékonyság, a 
nyersanyagok, az energia, a közlekedés, a 
tudomány, a kutatás és innováció, a 
foglalkoztatás- és szociálpolitika, a 
fenntartható fejlődés, beleértve a 
tisztességes munka támogatását és a 
vállalati társadalmi felelősségvállalást, a 
déli országok közötti kereskedelem és 
együttműködés, az oktatás, a kultúra, a 
turizmus, az információs és 
kommunikációs technológiák, az 
egészségügy, az igazságügy, a vámok, az 
adózás, a pénzügyek, a statisztiká és egyéb 
ügyek, amelyekhez az Uniónak különös, 
vagy az Uniónak és harmadik országoknak 
közös érdeke fűződik;

f) az uniós vagy közös érdekeket szolgáló 
kezdeményezések és intézkedések 
támogatása az olyan területeken, mint az 
éghajlatváltozás, környezetvédelmi 
kérdések, beleértve a biológiai 
sokféleséget, az erőforrás-hatékonyság, a 
nyersanyagok, az energia, a közlekedés, a 
tudomány, a kutatás és innováció, a
regionális és helyi hatóságok és a civil 
társadalom megerősítése, a foglalkoztatás-
és szociálpolitika, a fenntartható fejlődés, 
beleértve a tisztességes munka támogatását 
és a vállalati társadalmi felelősségvállalást,
az északi és a déli országok közötti 
kereskedelem és együttműködés, valamint 
a déli országok egymás közötti 
kereskedelme és együttműködése, az 
oktatás, a szakképzés, a kultúra, a 
turizmus, a helyi fejlesztés, az információs 
és kommunikációs technológiák, az 
egészségügy, az igazságügy, a vámok, az 
adózás, a pénzügyek, a statisztika és egyéb 
ügyek, amelyekhez az Uniónak különös, 
vagy az Uniónak és harmadik országoknak 
közös érdeke fűződik;

Or. fr
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Módosítás 56
Helmut Scholz

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet– 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az Unióval és annak láthatóságával
kapcsolatos tudatosság és ismertség 
növelése harmadik országokban.

g) az Unióval kapcsolatos tudatosság és 
ismertség növelése harmadik országokban, 
valamint az Unió abbéli képességének 
erősítése, hogy harmadik országokkal 
szövetségeket alakítson ki, és megvalósítsa 
(a környezetvédelemmel, a kulturális 
sokféleséggel, a pénzmosás elleni harccal 
kapcsolatos) fő célkitűzéseinek 
némelyikét; 

Or. en

Módosítás 57
Gianluca Susta

Irányelvre irányuló javaslat
1 a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ia. MELLÉKLET
INDIKATÍV KERETÖSSZEGEK A 2014 
ÉS 2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA
A pénzügyi keretösszeg (1 131 000 000 
euró) lebontása a konkrét célkitűzésekre a 
következő:
1. célkitűzés (az Európa 2020 stratégia 
nemzetközi dimenziójának 
megvalósítása): 43%;
2. célkitűzés (a piacra jutás javítása és az 
európai vállalkozások kereskedelemi, 
befektetési és üzleti lehetőségeinek 
fejlesztése): 30%;
3. célkitűzés (az Unió és a világban 
betöltött szerepe széles körű megértésének 
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és láthatóságának javítása): 18%; továbbá
Fel nem osztott tartalék (a három 
célkitűzés között kerül programozásra a 
szükségleteknek megfelelően): 5%.

Or. it

Módosítás 58
Franziska Keller

Irányelvre irányuló javaslat
1 a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. melléklet
INDIKATÍV KERETÖSSZEGEK A 2014 
ÉS 2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA
A pénzügyi keretösszeg (1 131 000 000 
euró) lebontása a konkrét célkitűzésekre a 
következő:
1. célkitűzés (az Európa 2020 stratégia 
nemzetközi dimenziójának 
megvalósítása): 53%;
2. célkitűzés (a tisztességes és méltányos 
kereskedelmi és befektetési kapcsolatokra 
vonatkozó magas szintű társadalmi és 
környezeti normák előmozdítása): 20%;
3. célkitűzés (az Unió és a világban 
betöltött szerepe széles körű megértésének 
és láthatóságának javítása): 18%; továbbá
Fel nem osztott tartalék (a három 
célkitűzés között kerül programozásra a 
szükségleteknek megfelelően): 5%.

Or. en


