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RÖVID INDOKOLÁS

Az európai szomszédságpolitika (ENP) célja a jólét és a jószomszédi viszonyok térségének 
létrehozása az EU határain. Az ENP keretében az EU megkülönböztetett kapcsolatot kínál a 
szomszédoknak, amely az olyan értékek és alapelvek melletti kölcsönös elkötelezettségre 
épül, mint a demokrácia és az emberi jogok, a jogállamiság, a jó kormányzás, a piacgazdaság 
elvei és a fenntartható fejlődés. A szakpolitika politikai társulást és mélyebb gazdasági 
integrációt, nagyobb mobilitást és az emberek közötti kapcsolatfelvétel szélesítését is kínálja.

Az európai szomszédságpolitikát 2004-ben indították útjára, és az EU keleti és déli határain 
16 partnerországra terjed ki, amelyek: Algéria, Azerbajdzsán, Belarusz, Egyiptom, Grúzia, 
Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, megszállt palesztin területek, Moldovai 
Köztársaság, Örményország, Szíria, Tunézia és Ukrajna. A politikát az Európai Szomszédsági 
és Partnerségi Támogatási Eszköz (ENPI) támogatja, amely a fent említett 16 partnerországra, 
valamint az Oroszországi Föderációra terjed ki.

Az EU és a szomszédai közötti kapcsolatokban bekövetkezett változások és a szomszédos 
országokban történt fejlemények, különösen az arab tavasz arra ösztönözték az Uniót, hogy 
újradefiniálja a szomszédos országokkal folytatott kapcsolatokra vonatkozó politikai stratégiai 
keretet. Az új megközelítés nagyobb támogatást nyújt azoknak a partnereknek, amelyek 
elkötelezettek a demokratikus társadalmak kiépítése és a reformok végrehajtása mellett, a 
„többért többet” és a „kölcsönös elszámoltathatóság” elveivel összhangban.

Az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz igen sikeresen kísérte az ENP-t, ugyanakkor 
tükröznie kellene az új helyzetet és olyan módon kell kialakítani, hogy erősítse az új 
szomszédságpolitikában meghatározott elvek végrehajtását, így például a „többért többet” 
elvet.

Többért többet

Az egyes partnereknek szánt támogatások formáját és összegét a partnerország által a 
demokratikus reformok, valamint a piacgazdaság alapelvei tiszteletben tartását és teljesítését 
garantáló strukturális reformok terén tett kötelezettségvállalásai és előrelépései függvényében 
kell meghatározni.

Differenciálás

Az eszköz által felhasznált források formáját és összegét differenciálni kell az egyes 
szomszédos országok gazdasági helyzete és szükségletei, valamint a partnerországok által a 
reformok és azok alkalmazása terén tett előrelépésekkel kapcsolatos kötelezettségvállalások  
függvényében a „többért többet” elvvel összhangban.

Egyszerűsítés és nagyobb hatékonyság

Az előadó támogatja a Bizottság egyszerűsített és rugalmasabb eljárások létrehozására 
irányuló javaslatait. Egyszerűsödik a szabályozási környezet, a partnerországok és régiók, 
civil társadalmi szervezetek, kkv-k stb. könnyebben jutnak hozzá az uniós támogatásokhoz, 
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egyszerűsödik és lerövidül a pénzügyi tervezési időszak és felgyorsul az uniós 
támogatásokkal kapcsolatos intézkedések elfogadása és odaítélése.

Az uniós támogatás konkrét célkitűzései

Az eszköz alkalmazási kerete együttműködési megállapodások, társulási megállapodások, 
mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodások (DCFTA) vagy egyéb vonatkozó 
megállapodások végrehajtására, a jó kormányzás ösztönzésére, valamint a méltányos 
társadalmi és gazdasági fejlődés előmozdítására terjed ki.

Az ENP fő célkitűzéseinek és megközelítésének megfelelőbb leképezése érdekében 
ésszerűsíteni kell a konkrét tematikus területek jegyzékét. Ebben az összefüggésben az előadó 
osztja a Bizottság nézőpontját és alapvető célkitűzéseket javasol a jólét és a jószomszédi 
viszonyok térségének létrehozása érdekében az EU határain.

Az előadó javasolja, hogy az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) mozdítsa elő a 
piacgazdaság elveit, az áruk és szolgáltatások piacainak megnyitását, a vállalkozások közötti 
együttműködést, a magánszektor fejlesztését, különös tekintettel a kkv-k és a vállalkozói 
kezdeményezések számára nyújtott támogatások révén, a két fél beruházásainak 
jogbiztonságát, a munkavállalók foglalkoztathatóságát, a korrupció, az adócsalás és a 
pénzmosás elleni küzdelmet, az energia- és közlekedési hálózatok összekapcsolását és a 
szociális védelmi hálók megerősítését.

Felfüggesztés

Az Uniónak következetesnek kell lennie és megfelelő követelményeket kell támasztania a 
szomszédság megközelítése és a jólét és demokrácia térségének létrehozása iránti 
elkötelezettsége terén. Az előadó azt javasolja, hogy a WTO-szabályok vagy az Unióval 
kötött kereskedelmi megállapodások súlyos és ismételt megszegése jelentsen elég okot az 
uniós támogatás teljes vagy részleges felfüggesztésére.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az EUMSZ 206. cikke úgy 
rendelkezik, hogy az Unió a közös 
érdeknek megfelelően hozzájárul a 
világkereskedelem harmonikus 
fejlődéséhez, a nemzetközi kereskedelemre 
és a külföldi közvetlen befektetésekre 
vonatkozó korlátozások fokozatos 
megszüntetéséhez és a vám- és egyéb 
akadályok csökkentéséhez.

Or. es

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 
piacgazdaság, a jól működő 
piacgazdaságba történő átmenet és a 
fenntartható fejlődés értékei melletti 
kölcsönös elkötelezettségen és ezen 
értékek előmozdításán alapul.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)  

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Az Unió és a szomszédos országok 
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közötti mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi megállapodások 
(DCFTA) megkötése olyan kiemelt 
célkitűzést jelent, amelynek szavatolnia 
kell mindkét fél áru- és szolgáltatási 
piacainak fokozatos és kiegyensúlyozott 
megnyitását, az uniós normákkal 
egyenértékű növény-egészségügyi és 
környezeti normák partnereink által 
történő elfogadását, valamint minimális 
szociális normákat.

Or. es

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17b) A közbeszerzési piacok 
megnyitásának és a felek beruházásaira 
vonatkozó jogbiztonság garantálásának az 
uniós szomszédságpolitika legfőbb 
célkitűzései közé kell tartozniuk.

Or. es

Módosítás 5

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 

(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 
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hatást kiváltó pénzügyi eszközök 
használata révén. Ezt a hatást növelni 
lehetne a pénzügyi eszközök által 
beruházott és generált források 
felhasználásával és újrafelhasználásával.

hatást kiváltó pénzügyi eszközök 
használata révén. Ezt a hatást növelni 
lehetne az Európai Beruházási Bank 
(EBB) és az Európai Újjáépítési és 
Fejlesztési Bank (EBRD) áttételes 
serkentő hatást kifejtő kapacitásainak 
fokozottabb felhasználásával és a 
pénzügyi eszközök által beruházott és 
generált források felhasználásával és 
újrafelhasználásával.

Or. es

Módosítás 6

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, a 
jó kormányzást, valamint a korrupció, az 
adócsalás és a pénzmosás elleni 
küzdelmet.

Or. es

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A jelen rendelet szerinti támogatás a 
fokozott politikai együttműködést és a 
fokozatos gazdasági integrációt, valamint 
különösen a partnerségi és együttműködési 

(4) A jelen rendelet szerinti támogatás a 
fokozott politikai együttműködést és a 
fokozatos gazdasági integrációt, valamint 
különösen a partnerségi és együttműködési 
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megállapodások, a társulási 
megállapodások, más meglévő és jövőbeni 
megállapodások, továbbá a közös 
megállapodással létrejött cselekvési tervek 
megvalósítását mozdítja elő az Unió és a 
partnerországok között

megállapodások, a társulási 
megállapodások, a mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi megállapodások 
(DCFTA), más meglévő és jövőbeni 
megállapodások, továbbá a közös 
megállapodással létrejött cselekvési tervek 
megvalósítását mozdítja elő az Unió és a 
partnerországok között.

Or. es

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 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, 
az egyenlőség elve, a mélyen gyökerező és 
fenntartható demokrácia megteremtése, a 
piacgazdaság elvei, a jó kormányzás 
ösztönzése, a korrupció, az adócsalás és a 
pénzmosás elleni küzdelem, valamint a 
szociális partnereket is felölelő erős civil 
társadalom kialakítása;

Or. es

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 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, 

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

Or. es

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 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 és a 
vállalkozások közötti együttműködés
előmozdítása;

Or. es

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 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 
szociális védőhálók megerősítése, a 
munkavállalók foglalkoztathatóságának 
javítása, és a magánszektor fejlesztése 
révén különösen a kkv-knak és a 
vállalkozói kezdeményezéseknek nyújtott 
támogatás segítségével; a belső gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió, a 
vidékfejlesztés, az éghajlatváltozással 
kapcsolatos fellépések és a katasztrófákkal 
szembeni ellenálló-képesség előmozdítása;

Or. es
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) kedvező keret létrehozása a külföldi 
működőtőke-beruházások számára, amely 
mindkét fél számára garantálja 
beruházásaik jogbiztonságát;

Or. es

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) 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.

(6) 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 kereskedelem és a 
beruházások forgalma, a belső gazdasági 
különbségek, köztük a foglalkoztatási 
szintek mérését lehetővé tevő mutatók.

Or. es



PA\900717HU.doc 11/14 PE488.009v01-00

HU

Módosítás 14

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, a mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi megállapodások 
(DCFTA) 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.

Or. es

Módosítás 15

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 

(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 piacgazdaság alapelveinek tiszteletben 
tartását és érvényesítését, a megállapodás 
tárgyát képező reform célkitűzések 
végrehajtásában tett haladást, az ország 
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azt uniós támogatás potenciális hatását. igényeit és kapacitásait, valamint azt uniós 
támogatás potenciális hatását.

Or. es

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság, a tagállamok és az Európai 
Beruházási Bank biztosítják a koherenciát 
az e rendelet alapján nyújtott támogatások 
és az Unió, a tagállamok és az Európai 
Beruházási Bank által nyújtott többi 
támogatás között.

(2) A Bizottság, a tagállamok és az Európai 
Beruházási Bank biztosítják a koherenciát 
az e rendelet alapján nyújtott támogatások 
és az Unió, a tagállamok és az Európai 
Beruházási Bank és az EBRD által nyújtott 
többi támogatás között.

Or. es

Módosítás 17

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 

(9) Válságok vagy a demokrácia, a 
jogállamiság, az emberi jogok és az 
alapvető szabadságjogok 
veszélyeztetettsége, a Kereskedelmi 
Világszervezet (WTO) szabályozásának és 
az Unióval kötött kereskedelmi 
megállapodásoknak a súlyos és ismétlődő 
megsértése, 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 
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egy hónapon belül tájékoztatás céljából 
megküldi a módosított programozási 
dokumentumokat az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak.

fennmaradását. A sürgősségi felülvizsgálat 
módosított programozási dokumentumok 
elfogadását is eredményezheti. Ilyen 
esetben a Bizottság az elfogadást követő 
egy hónapon belül tájékoztatás céljából 
megküldi a módosított programozási 
dokumentumokat az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak.

Or. es

Módosítás 18

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 alapvető
szabadságjogok tiszteletben tartásának 
elveit, vagy súlyosan megszegi és 
ismétlődően nem tartja be a WTO-
szabályokat vagy az Unióval között 
kereskedelmi megállapodásokat, 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. es


