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RÖVID INDOKOLÁS

A Partnerségi Eszköz célja az EU kétoldalú, regionális és régiók közötti partnerségeinek 
támogatása révén az Európa 2020 stratégia nemzetközi dimenziójának végrehajtása,, az 
európai vállalkozások piacra jutásának javítása és a kereskedelmi, beruházási és üzleti 
lehetőségeinek fejlesztése és az EU láthatóságának növelése világszerte. Ez az eszköz az 
iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés 
finanszírozási eszköze (ICI) helyébe lép, kiterjeszti annak hatályát és földrajzi hatókörét az 
összes harmadik országra. A Partnerségi Eszköz meghatározott célkitűzései és hatálya révén 
az EU belső politikáinak külső megjelenítéséhez nyújtott támogatás részének tekinthető. Így a 
jövőbeni eszköznek ki kell egészítenie egyéb európai uniós programok, pl. a Horizont 2020 
kutatási és innovációs keretprogram, a versenyképességi és kkv-program keretében folytatott 
tevékenységeket, amelyek az ITRE bizottság hatáskörébe tartoznak.

Mivel a földrajzi hatókör és az eszköz általános politikai célkitűzései valószínűleg igen 
rugalmassá teszik a Partnerségi Eszközt, különös figyelmet kell fordítani arra, hogy elkerüljék 
a félreértéseket a pályázók körében. Az előadó tudomásul vette a Bizottság arra irányuló 
szándékát, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktus alkalmazásával igazítja ki a Partnerségi 
Eszköz mellékletében meghatározott együttműködési területeket. Noha egyetért azzal, hogy a 
jövőbeni gazdasági kihívásokra gyors választ lehet adni ily módon, úgy véli, a melléklet 
javasolt szövege igen átfogó és általános, ezért rugalmasságának sérelme nélkül 
belefoglalható a rendelet szövegébe.

A fenti megfontolások figyelembevételével a Partnerségi Eszközről szóló rendelettervezet 
módosítási javaslatainak célja az eszköznek az egyéb európai uniós programok keretében 
zajló tevékenységeket kiegészítő képessége tekintetében történő további pontosítás. Az előadó 
úgy véli, hogy el kell kerülni a párhuzamos munkavégzést annak érdekében, hogy a 
Partnerségi Eszköz pénzügyi támogatásának hatása maximális lehessen. Emellett 
módosításokat javasol a Partnerségi Eszköznek az együttműködés területeit meghatározó 
mellékletét illetően, mivel véleménye szerint az ITRE bizottság hatáskörébe tartozó bizonyos 
tevékenységi területekre, nevezetesen a kutatásra és innovációra, az energiabiztonságra, az 
iparra és a vállalkozásra, illetve az információs és kommunikációs technológiákra nagyobb 
hangsúlyt kell helyezni.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Továbbá az Unió megerősíti bilaterális 
kapcsolatait Ázsiában és Latin-Amerikában 
más, fokozottan kiemelkedő közepes 
jövedelmű fejlődő országokkal az 
együttműködési partnerség és a 
szakpolitikai párbeszéd kiterjesztésével a 
fejlesztési együttműködés hatókörén kívüli 
területekre és témákra. Oroszország 
esetében a kapcsolatok szintén fejlődésnek 
indultak, beleértve az Európai Unió és 
Oroszország közötti modernizációs 
partnerséget, amely aláhúzza Oroszország,
mint az Unió stratégiai partnere 
jelentőségét mind a bilaterális 
kapcsolatokban, mind pedig a globális 
kérdésekben.

(6) Továbbá az Unió megerősíti bilaterális 
kapcsolatait Ázsiában és Latin-Amerikában 
más, fokozottan kiemelkedő közepes 
jövedelmű fejlődő országokkal az 
együttműködési partnerség és a 
szakpolitikai párbeszéd kiterjesztésével a 
fejlesztési együttműködés hatókörén kívüli 
területekre és témákra. Oroszország 
esetében a kapcsolatok szintén fejlődésnek 
indultak, beleértve olyan 
kezdeményezéseket, mint az Európai Unió 
és Oroszország közötti modernizációs 
partnerség és az EU és Oroszország 
közötti energiaügyi párbeszéd, amelyek
aláhúzzák Oroszország mint az Unió 
stratégiai partnere jelentőségét mind a 
bilaterális kapcsolatokban, mind pedig a 
globális kérdésekben.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az e rendelet keretében folytatott 
tevékenységek kiegészíthetik egyéb uniós 
programok (pl. a Horizont 2020 kutatási 
és innovációs keretprogram, a 
versenyképességi és kkv-program) 
keretében végrehajtott belső politikák 
külső dimenzióit, biztosítva ugyanakkor a 
párhuzamosságok elkerülését.

Or. en
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Indokolás

Fontos, hogy szinergiákat hozzanak létre az EU és harmadik országok között, különös 
tekintettel az olyan európai uniós programokra, mint a Horizont 2020 és egyéb kkv-
programok.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Unió partnerországaival fenntartott 
kapcsolataiban világszerte elkötelezett a 
mindenki számára biztosított tisztességes 
munka mellett, a nemzetközileg elismert 
munkaügyi szabványok ratifikálása és 
tényleges végrehajtása mellett, és a 
multilaterális környezetvédelmi 
megállapodások mellett.

(11) Az Unió partnerországaival fenntartott 
kapcsolataiban világszerte elkötelezett a 
mindenki számára biztosított tisztességes 
munka mellett, a nemzetközileg elismert 
munkaügyi szabványok ratifikálása és 
tényleges végrehajtása mellett, és a 
multilaterális környezetvédelmi 
megállapodások, valamint az Egyesült 
Nemzetek tengerjogi egyezménye mellett.

Or. en

Módosítás 4

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 
harmadik országokkal folytatott 
kereskedelmi, befektetési, energiaügyi, 
üzleti és szabályozói együttműködést, 
valamint a nyilvános diplomáciát, az 
oktatási/tudományos együttműködést és a 
tájékoztatási tevékenységeket.
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Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az e rendeletben foglalt célkitűzések 
eléréséhez differenciált és rugalmas 
megközelítést kell alkalmazni a 
legfontosabb partnerországokkal az 
együttműködési modellek kialakítására, 
amelyekben figyelembe kell venni azok 
gazdasági, társadalmi és politikai 
viszonyait és az Unió speciális érdekeit, 
politikai prioritásait és stratégiáit, 
világszerte fenntartva a beavatkozás 
lehetőségét, ahol ez szükségessé válik.

(16) Az e rendeletben foglalt célkitűzések 
eléréséhez differenciált és rugalmas 
megközelítést kell alkalmazni a 
legfontosabb partnerországokkal az 
együttműködési modellek kialakítására, 
amelyekben figyelembe kell venni azok 
gazdasági, társadalmi és politikai 
viszonyait és az Unió speciális érdekeit, 
politikai prioritásait és stratégiáit.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

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) E rendelet végrehajtásával és a politika 
kialakítása, a stratégiai tervezés, valamint 
a programozási és végrehajtási 
intézkedések során 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 és 
programokkal.

Or. en
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az Unió energiabiztonságával 
kapcsolatos kihívások kezelését célzó 
tevékenységek támogatása, a 2050-ig szóló 
energiaügyi ütemterv előmozdítása, az 
átláthatóság és kiszámíthatóság 
megvalósítása a globális energiapiacokon 
és technológiaátadás;

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) az uniós ipar versenyképességének 
erősítését célzó partnerségek, 
kezdeményezések és tevékenységek, 
valamint az Unió kutatási és innovációs 
teljesítményének megerősítésére alkalmas 
kezdeményezések támogatása, illetve 
digitális menetrendjének előmozdítása;

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az uniós vagy közös érdekeket szolgáló 
kezdeményezések és intézkedések 

f) az uniós vagy közös érdekeket szolgáló 
kezdeményezések és intézkedések 
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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 statisztikák és 
egyéb ügyek, amelyekhez az Uniónak 
különös, vagy az Uniónak és harmadik 
országoknak közös érdeke fűződik;

támogatása az olyan területeken, mint az 
éghajlatváltozás, környezetvédelmi 
kérdések, beleértve a biológiai 
sokféleséget, az erőforrás-hatékonyság, a 
nyersanyagok, a közlekedés, 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 egészségügy, az igazságügy, a 
vámok, az adózás, a pénzügyek, a 
statisztikák és egyéb ügyek, amelyekhez az 
Uniónak különös, vagy az Uniónak és 
harmadik országoknak közös érdeke 
fűződik;

Or. en


