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Módosítás 10
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Továbbá, a fejlesztési együttműködés 
finanszírozási eszközének létrehozásáról 
szóló, 2006. december 18-i 1905/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
értelmében 2007 óta az Unió megerősítette 
és elmélyítette együttműködését és 
partnerségét Ázsia, Közép-Ázsia, Latin-
Amerika fejlődő és átalakulóban lévő 
országaival, valamint Irakkal, Iránnal, 
Jemennel és Dél-Afrikával.

(3) Továbbá, a fejlesztési együttműködés 
finanszírozási eszközének létrehozásáról 
szóló, 2006. december 18-i 1905/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
értelmében 2007 óta az Unió megerősítette 
és elmélyítette együttműködését és 
partnerségét Latin-Amerika, Ázsia, Közép-
Ázsia és a Közel-Kelet fejlődő és 
átalakulóban lévő országaival, valamint 
Dél-Afrikával.

Or. en

Indokolás

A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló, 2006. december 
18-i 1905/2006/EK rendelet csak Dél-Afrikát említi. A jelenlegi rendelet tartalmával 
összhangban fontos, hogy elkerüljük a túl konkrét megfogalmazást, ezáltal biztosítva, hogy 
országok széles köre hozzáférhessen a finanszírozási eszközhöz, és egyúttal garantálva a 
jogalkotás következetességét.

Módosítás 11
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre 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 

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

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

Or. en

Módosítás 12
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Uniónak globális hatókörű pénzügyi 
eszközre van szüksége, amely lehetővé 
teszi az esetlegesen ODA-nak nem 
minősülő, de az érintett partnerországokkal 
folytatott kapcsolatok – különösen a 
politikai párbeszédeken a partnerségek 
fejlesztésén keresztül történő –
elmélyítésében és megszilárdításában 
kulcsfontosságú intézkedések 
finanszírozását.

(8) Az Uniónak globális hatókörű pénzügyi 
eszközre van szüksége, amely lehetővé 
teszi az esetlegesen ODA-nak nem 
minősülő, de az érintett partnerországokkal 
folytatott kapcsolatok – különösen a 
politikai párbeszédeken a partnerségeken, 
valamint közös érdekeket szolgáló 
kulcsfontosságú projektek kidolgozásán
keresztül történő – elmélyítésében és 
megszilárdításában kulcsfontosságú 
intézkedések finanszírozását.

Or. en

Módosítás 13
Andrzej Grzyb

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
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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 
kapcsolódó részét legalább a teljes 
költségvetés 20%-ára kell emelni – e 
rendeletnek hozzá kell járulnia ezen cél 
eléréséhez.

(12) Az éghajlatváltozás elleni küzdelem 
elismerten az Unió előtt álló kihívások 
egyike, és egy olyan terület, ahol sürgős 
nemzetközi fellépés szükséges. Az 
Uniónak ezért az éghajlatváltozással való 
szembeszállásra vonatkozó globális 
megállapodás tető alá hozásának 
biztosítása érdekében kell fellépnie.

Or. en

Módosítás 14
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre 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 
kapcsolódó részét legalább a teljes 
költségvetés 20%-ára kell emelni – e 
rendeletnek hozzá kell járulnia ezen cél 
eléréséhez.

(12) Az éghajlatváltozás elleni küzdelem 
elismerten a nagy globális kihívások 
egyike, és egy olyan terület, ahol sürgős 
nemzetközi fellépés szükséges. A Bizottság
„Az Európa 2020 stratégia költségvetése” 
című közleményében kinyilvánított 
szándékának megfelelően – miszerint az 
uniós költségvetés éghajlatváltozáshoz 
kapcsolódó részét legalább a teljes 
költségvetés 20%-ára kell emelni – e 
rendeletnek hozzá kell járulnia ezen cél 
eléréséhez.

Or. en
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Módosítás 15
Andrzej Grzyb

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) E rendelet keretében az Unió 
támogatja az Európa 2020 stratégia 
megvalósítását, különösen az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
célkitűzéseket, az átmenetet egy zöldebb 
gazdaságba, az erőforrás-hatékonyságot, 
a harmadik országokkal folytatott 
kereskedelmi, befektetési, üzleti és 
szabályozói együttműködést, valamint a 
nyilvános diplomácia, oktatási/tudományos 
együttműködést és tájékoztatási 
tevékenységeket.

(14) E rendelet keretében az Unió 
támogatja az Európa 2020 stratégia 
megvalósítását, valamint a nyilvános 
diplomácia, oktatási/tudományos 
együttműködést és tájékoztatási 
tevékenységeket.

Or. en

Módosítás 16
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) E rendelet keretében az Unió 
támogatja az Európa 2020 stratégia 
megvalósítását, különösen az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
célkitűzéseket, az átmenetet egy zöldebb 
gazdaságba, az erőforrás-hatékonyságot, a 
harmadik országokkal folytatott 
kereskedelmi, befektetési, üzleti és 
szabályozói együttműködést, valamint a 
nyilvános diplomácia, oktatási/tudományos 
együttműködést és tájékoztatási 
tevékenységeket.

(14) E rendelet keretében az Unió 
támogatja az Európa 2020 stratégia 
megvalósítását, különösen az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
célkitűzéseket, az átmenetet egy zöldebb 
gazdaságba, az erőforrás-hatékonyságot, a
tudományt, a kutatást és az innovációt, a
harmadik országokkal folytatott 
kereskedelmi, befektetési, üzleti és 
szabályozói együttműködést, az európai 
vállalkozások piacokhoz való jobb 
hozzáférését, valamint a nyilvános 
diplomácia, oktatási/tudományos 
együttműködést és tájékoztatási 
tevékenységeket.
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Or. es

Módosítás 17
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) E rendelet keretében az Unió 
támogatja az Európa 2020 stratégia 
megvalósítását, különösen az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
célkitűzéseket, az átmenetet egy zöldebb 
gazdaságba, az erőforrás-hatékonyságot, a 
harmadik országokkal folytatott 
kereskedelmi, befektetési, üzleti és 
szabályozói együttműködést, valamint a 
nyilvános diplomácia, oktatási/tudományos 
együttműködést és tájékoztatási 
tevékenységeket.

(14) E rendelet keretében az Unió 
támogatja az Európa 2020 stratégia 
megvalósítását, különösen az 
éghajlatváltozáshoz és az energiaellátás 
biztonságához kapcsolódó célkitűzéseket, 
az átmenetet egy zöldebb gazdaságba, az 
erőforrás-hatékonyságot, a harmadik 
országokkal folytatott kereskedelmi, 
befektetési, üzleti és szabályozói 
együttműködést, valamint a nyilvános 
diplomácia, oktatási/tudományos 
együttműködést és tájékoztatási 
tevékenységeket.

Or. en

Módosítás 18
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre 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 

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

Or. en

Módosítás 19
Andrzej Grzyb

Rendeletre 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 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;
Tekintettel az Unió gazdaságában játszott 
szerepükre, különleges figyelmet kell 
fordítani az uniós kis- és 
középvállalkozások támogatására és 
nemzetközivé válásuk előmozdítására;

Or. en

Módosítás 20
Josefa Andrés Barea

Rendeletre 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 

b) a piacra jutás javítása az európai 
vállalkozások, elsősorban a kkv-k
kereskedelemi, befektetési és üzleti 
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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;

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 volumenén keresztül mérhető;

                

Or. es

Módosítás 21
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió e rendelet keretében megvalósított 
támogatásának területeit a melléklet sorolja 
fel. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 7. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a melléklet módosítására vagy
kiegészítésére.

Az Unió e rendelet keretében megvalósított 
támogatásának területeit a melléklet sorolja 
fel. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 7. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a melléklet kiegészítésére.

      

Or. ro

Módosítás 22
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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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
– beleértve a vállalkozói ágazatot is –, és 
az ezen országok 
hatóságaival/intézményeivel/szervezeteivel 
folytatott együttműködést és szakpolitikai 
párbeszédet. Az „Erasmus mindenkinek” 
program létrehozásáról szóló rendelet 
rendelkezései alkalmazandók e 
pénzeszközök felhasználására.

                

Or. ro

Módosítás 23
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) ténylegesen működő piacok 
létrehozására, valamint a bürokrácia és a 
kereskedelmi korlátok megszüntetésére 
irányuló kezdeményezések és 
tevékenységek előmozdítása és 
támogatása, az Unió versenyelőnyének 
megerősítése érdekében;
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Or. en

Módosítás 24
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 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, intézkedések és
projektek 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 statisztika és egyéb 
ügyek, amelyekhez az Uniónak különös, 
vagy az Uniónak és harmadik országoknak 
közös érdeke fűződik;
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