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6.4.2016 A8-0301/5 

Módosítás  5 

Sajjad Karim 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0301/2015 

Sajjad Karim 

A 2012. és 2013. évi éves jelentések a szubszidiaritásról és az arányosságról 

2014/2252(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

31 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

31. hangsúlyozza, hogy szükség van a 

szubszidiaritás elve kapcsán a hatáskörök 

megosztásának tisztázására, ha a 

kereskedelempolitika hatással van a 

külföldi közvetlen befektetésektől eltérő 

különböző beruházásokra, azaz a 

portfólióbefektetésekre, mivel a hatályos 

szabadkereskedelmi megállapodásokban 

továbbra is ellentmondások állnak fenn; 
külön kitér a beruházó és állam közötti 

vitarendezésről (ISDS) szóló közelmúltbeli 

megbeszélésekre és az Európai Bizottság 

arra irányuló javaslataira, hogy 

aktualizálják és módosítsák a jelenlegi 

modellt; e tekintetben hangsúlyozza, hogy 

a tagállamoknak felelősséget kell 

vállalniuk az e folyamatban játszott 

szerepükért, tekintettel a harmadik 

országokkal kötött kétoldalú 

megállapodásokban vállalt fennálló 

kötelezettségeikre; kéri az arányosság elve 

tiszteletben tartását a kétoldalú 

védzáradékok tárgyalása és alkalmazása 

során; emlékeztet arra, hogy az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés 3. cikke 

kizárólagos uniós hatáskörbe tartozó 

területként határozza meg a közös 

kereskedelempolitikát, amelynek közös 

elveken kell alapulnia; megjegyzi, hogy a 

szubszidiaritás elve ezért nem vonatkozik a 

közös kereskedelempolitikára; 

31. külön kitér a beruházó és állam közötti 

vitarendezésről (ISDS) szóló közelmúltbeli 

megbeszélésekre és az Európai Bizottság 

arra irányuló javaslataira, hogy felváltsák a 

jelenlegi modellt; emlékeztet arra, hogy az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 

3. cikke kizárólagos uniós hatáskörbe 

tartozó területként határozza meg a közös 

kereskedelempolitikát, amelynek közös 

elveken kell alapulnia; megjegyzi, hogy a 

szubszidiaritás elve ezért nem vonatkozik a 

közös kereskedelempolitikára; 
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6.4.2016 A8-0301/6 

Módosítás  6 

Sajjad Karim 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0301/2015 

Sajjad Karim 

A 2012. és 2013. évi éves jelentések a szubszidiaritásról és az arányosságról 

2014/2252(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

32 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

32. kéri annak tisztázását, hogy a 

kereskedelmi eszközök, például a 

beruházó és állam közötti vitarendezés 

(ISDS) veszélyeztetheti-e a szubszidiaritás 

elvét a tagállamok hatásköre 

vonatkozásában; felkéri a tagállamokat, 

hogy ne akadályozzák a beruházó és állam 

közötti, szerződésen alapuló 

választottbírósági eljárás átláthatóságára 

vonatkozó UNCITRAL-egyezményt, hogy 

a Bizottság aláírhassa azt az egész Unió 

nevében; sajnálatát fejezi ki a jelenlegi 

helyzet miatt, amelyben egyes uniós 

tagállamok részes felei az egyezménynek, 

míg mások nem; úgy véli, hogy e példa 

világosan megmutatja, hogy minden 

szinten tisztázni kell az Unió külföldi 

közvetlen befektetésekre vonatkozó 

kizárólagos hatáskörének kiterjedését; 

emlékeztet arra, hogy a tagállamok által 

végrehajtott különböző beruházásvédelmi 

politikák vezettek a jelenlegi helyzethez, 

amikor a tagállamok közel 1400 kétoldalú 

beruházási szerződés részes felei, amelyek 

– egyes esetekben – különböző 

rendelkezései torzulásokat 

eredményezhetnek a közös piacon, 

külföldön pedig az uniós beruházók 

egyenlőtlen kezelését; 

32.  felkéri a tagállamokat, hogy ne 

akadályozzák a beruházó és állam közötti, 

szerződésen alapuló választottbírósági 

eljárás átláthatóságára vonatkozó 

UNCITRAL-egyezményt, hogy a Bizottság 

aláírhassa azt az egész Unió nevében; 

sajnálatát fejezi ki a jelenlegi helyzet miatt, 

amelyben egyes uniós tagállamok részes 

felei az egyezménynek, míg mások nem; 

úgy véli, hogy e példa rávilágít arra, hogy 

minden szinten fokozottan tisztázni kell az 

Unió külföldi közvetlen befektetésekre 

vonatkozó kizárólagos hatáskörének 

kiterjedését; emlékeztet arra, hogy a 

tagállamok által végrehajtott különböző 

beruházásvédelmi politikák vezettek a 

jelenlegi helyzethez, amikor a tagállamok 

közel 1400 kétoldalú beruházási szerződés 

részes felei, amelyek különböző 

rendelkezései – egyes esetekben – 

külföldön az adott beruházás származási 

országától függően az uniós beruházók 

eltérő kezelését eredményezhetik; 

Or. en 
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Módosítás  7 

Sajjad Karim 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0301/2015 

Sajjad Karim 

A 2012. és 2013. évi éves jelentések a szubszidiaritásról és az arányosságról 

2014/2252(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

33 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

33. más országoknak nyújtott uniós 

pénzügyi támogatásokat, nevezetesen a 

makroszintű pénzügyi támogatásokat 

illetően alaposabb előzetes és utólagos 

hatásvizsgálatokra szólít fel a javasolt 

eszközök arányosságát illetően, annak 

érdekében, hogy a támogatás hatékony és 

valóban hasznos legyen szükséget 

szenvedő partnereink számára; ragaszkodik 

ahhoz, hogy hozzanak létre komolyabb 

feltételrendszert a támogatás kiosztásához, 

és megfelelően ellenőrizzék a 

pénzeszközök felhasználását, beleértve a 

csalás és korrupció megelőzésével és az 

ellenük való küzdelemmel kapcsolatos 

intézkedéseket, valamint a Parlament 

átfogó és részletes vizsgálatát; felhív az 

Unió külső eszközeinek erős beépítésére, 

összekapcsolva a kereskedelmet, a 

fejlesztést és a kül- és biztonságpolitikát; 

hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak 

nagyobb elkötelezettséget kell mutatniuk e 

tekintetben; 

33. más országoknak nyújtott uniós 

pénzügyi támogatásokat, különösen a 

makroszintű pénzügyi támogatásokat 

illetően alaposabb előzetes és utólagos 

hatásvizsgálatokra szólít fel a javasolt 

eszközök arányosságát illetően, annak 

érdekében, hogy a támogatás hatékony és 

valóban hasznos legyen szükséget 

szenvedő partnereink számára; ragaszkodik 

ahhoz, hogy hozzanak létre 

feltételrendszert a támogatás kiosztásához, 

és megfelelően ellenőrizzék a 

pénzeszközök felhasználását, beleértve a 

csalás és korrupció megelőzésével és az 

ellenük való küzdelemmel kapcsolatos 

intézkedéseket, valamint a Parlament 

átfogó és részletes vizsgálatát; felhív az 

Unió külső eszközeinek erős beépítésére, 

összekapcsolva a kereskedelmet, a 

fejlesztést és a kül- és biztonságpolitikát; 

hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak 

nagyobb elkötelezettséget kell mutatniuk e 

tekintetben; 

Or. en 

 

 


