
AM\883277HU.doc PE475.916v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Fejlesztési Bizottság

2011/2111(INI)

11.11.2011

MÓDOSÍTÁS:
1 - 25
Véleménytervezet
Birgit Schnieber-Jastram
(PE473.960v001-00)

a BRICS-országokkal (Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika) és 
más feltörekvő hatalmakkal kapcsolatos uniós külpolitika célkitűzéseiről és 
stratégiáiról
(2011/2111(INI))



PE475.916v01-00 2/16 AM\883277HU.doc

HU

AM_Com_NonLegOpinion



AM\883277HU.doc 3/16 PE475.916v01-00

HU

Módosítás 1
Ricardo Cortés Lastra, Enrique Guerrero Salom

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel annak ellenére, hogy a legtöbb 
BRICS-országban az elmúlt időszakban 
látványos gazdasági növekedés volt 
tapasztalható, ezek azok az országok, 
amelyekben a Világbank szerint a világon 
a legtöbb szegény koncentrálódik (például 
Kínában 207 millió ember, Indiában pedig 
a lakosság 41,6%-a él napi 1,25 USD-nál 
kevesebb pénzből);

B. mivel annak ellenére, hogy a legtöbb 
BRICS-országban az elmúlt időszakban 
látványos gazdasági növekedés volt 
tapasztalható, ezek azok az országok, 
amelyekben a Világbank szerint a világon 
a legtöbb szegény koncentrálódik (például 
Kínában 207 millió ember, Indiában pedig 
a lakosság 41,6%-a él napi 1,25 USD-nál 
kevesebb pénzből); mivel ez azt mutatja, 
hogy az esetek túlnyomó többségében a 
gyors gazdasági növekedés az 
egyenlőtlenségeket is növeli és emiatt 
ezekben az országokban továbbra is 
szükség van a szegényeket segítő 
növekedési politikákra és a biztonsági 
hálók létrehozására;

Or. es

Módosítás 2
Franziska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy a BRICS-országok túl 
sokfélék ahhoz, hogy az Unió egységes 
politikát tudjon velük folytatni; inkább azt 
javasolja, hogy az EU törekedjen a BRICS-
országok érdekeinek megfelelő közös 
pontokat és területeket felkutatni (műszaki 
együttműködés és segítségnyújtás, 
jogszabályi előírások összehangolása stb.), 
ami lehetővé tenné, hogy az EU a BRICS-

1. rámutat, hogy a BRICS-országok túl 
sokfélék ahhoz, hogy az Unió egységes 
politikát tudjon velük folytatni; ellenben 
azt javasolja, hogy amellett, hogy az EU 
törekedjen a BRICS-országok érdekeinek 
megfelelő közös pontokat és területeket 
felkutatni (műszaki együttműködés és 
segítségnyújtás, jogszabályi előírások 
összehangolása stb.), – ami lehetővé tenné, 
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országok elsődleges partnerévé váljon, 
illetve kihasználja komparatív előnyeit, 
például a fejlett környezetvédelmi 
szabályozás, a regionális együttműködés 
terén szerzett tapasztalat és a társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentése érdekében 
létrehozott rendszerek kidolgozása terén 
meglévő szaktudás (pl. hatékony adó- és 
szociális biztonsági rendszer) 
vonatkozásában;

hogy az EU a BRICS-országok elsődleges 
partnerévé váljon, illetve kihasználja 
komparatív előnyeit, például a fejlett 
környezetvédelmi szabályozás, a regionális 
együttműködés terén szerzett tapasztalatok 
és a társadalmi egyenlőtlenségek 
csökkentése érdekében létrehozott 
rendszerek kidolgozása terén meglévő 
szaktudás (pl. hatékony adó- és szociális 
biztonsági rendszer) vonatkozásában –, az 
EU törekedjen arra is, hogy további 
BRICS-országokat vonjon be a többoldalú 
szervezetekbe olyan globális kérdések 
kezelése céljából, mint az éghajlatváltozás, 
a fenntartható fejlődés (a Rio + 20 
keretében), a szegénység elleni küzdelem, 
stb.

Or. en

Módosítás 3
Birgit Schnieber-Jastram

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy a BRICS-országok túl 
sokfélék ahhoz, hogy az Unió egységes 
politikát tudjon velük folytatni; inkább azt 
javasolja, hogy az EU törekedjen a BRICS-
országok érdekeinek megfelelő közös 
pontokat és területeket felkutatni (műszaki 
együttműködés és segítségnyújtás, 
jogszabályi előírások összehangolása stb.), 
ami lehetővé tenné, hogy az EU a BRICS-
országok elsődleges partnerévé váljon, 
illetve kihasználja komparatív előnyeit, 
például a fejlett környezetvédelmi 
szabályozás, a regionális együttműködés 
terén szerzett tapasztalat és a társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentése érdekében 
létrehozott rendszerek kidolgozása terén 
meglévő szaktudás (pl. hatékony adó- és 
szociális biztonsági rendszer) 

1. rámutat, hogy a BRICS-országok túl 
sokfélék ahhoz, hogy az Unió egységes 
politikát tudjon velük folytatni; inkább azt 
javasolja, hogy az EU törekedjen a BRICS-
országok érdekeinek megfelelő közös 
pontokat és területeket felkutatni (műszaki 
együttműködés és segítségnyújtás, 
jogszabályi előírások összehangolása stb.), 
ami lehetővé tenné, hogy az EU a BRICS-
országok elsődleges partnerévé váljon, 
illetve kihasználja komparatív előnyeit, 
például a fejlett környezetvédelmi 
szabályozás, a regionális együttműködés 
terén szerzett tapasztalat és a társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentése érdekében 
létrehozott rendszerek kidolgozása terén 
meglévő szaktudás (pl. hatékony adó- és 
szociális biztonsági rendszer) 
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vonatkozásában; vonatkozásában; tisztában van azzal, hogy 
míg a BRICS az erősebb pénzügyi 
egyesülés, és jobban alkalmas a globális 
politikai és pénzügyi kérdések kezelésére, 
ugyanakkor az IBSA egyesülés (India, 
Brazília, Dél-Afrika) már rendelkezik a 
társadalmi-gazdasági és fejlesztési 
kérdések megoldására szolgáló 
mechanizmusokkal;

Or. en

Módosítás 4
Ricardo Cortés Lastra, Enrique Guerrero Salom

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy a BRICS-országok túl 
sokfélék ahhoz, hogy az Unió egységes 
politikát tudjon velük folytatni; inkább azt 
javasolja, hogy az EU törekedjen a BRICS-
országok érdekeinek megfelelő közös 
pontokat és területeket felkutatni (műszaki 
együttműködés és segítségnyújtás, 
jogszabályi előírások összehangolása stb.), 
ami lehetővé tenné, hogy az EU a BRICS-
országok elsődleges partnerévé váljon, 
illetve kihasználja komparatív előnyeit, 
például a fejlett környezetvédelmi 
szabályozás, a regionális együttműködés 
terén szerzett tapasztalat és a társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentése érdekében 
létrehozott rendszerek kidolgozása terén 
meglévő szaktudás (pl. hatékony adó- és 
szociális biztonsági rendszer) 
vonatkozásában;

1. rámutat, hogy a BRICS-országok túl 
sokfélék ahhoz, hogy az Unió egységes 
politikát tudjon velük folytatni; és sürgeti 
egy új, differenciált fejlesztési 
együttműködés létrehozását; azt javasolja, 
hogy az EU törekedjen a BRICS-országok 
érdekeinek megfelelő közös pontokat és 
területeket felkutatni (műszaki 
együttműködés és segítségnyújtás, 
jogszabályi előírások összehangolása stb.), 
ami lehetővé tenné, hogy az EU a BRICS-
országok elsődleges partnerévé váljon, 
illetve kihasználja komparatív előnyeit, 
például a fejlett környezetvédelmi 
szabályozás, a regionális együttműködés 
terén szerzett tapasztalat és a társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentése érdekében 
létrehozott rendszerek kidolgozása terén 
meglévő szaktudás (pl. hatékony adó- és 
szociális biztonsági rendszer) 
vonatkozásában;

Or. es
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Módosítás 5
Michael Cashman

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy a BRICS-országok túl 
sokfélék ahhoz, hogy az Unió egységes 
politikát tudjon velük folytatni; inkább azt 
javasolja, hogy az EU törekedjen a BRICS-
országok érdekeinek megfelelő közös 
pontokat és területeket felkutatni (műszaki 
együttműködés és segítségnyújtás, 
jogszabályi előírások összehangolása stb.), 
ami lehetővé tenné, hogy az EU a BRICS-
országok elsődleges partnerévé váljon, 
illetve kihasználja komparatív előnyeit, 
például a fejlett környezetvédelmi 
szabályozás, a regionális együttműködés 
terén szerzett tapasztalat és a társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentése érdekében 
létrehozott rendszerek kidolgozása terén 
meglévő szaktudás (pl. hatékony adó- és 
szociális biztonsági rendszer) 
vonatkozásában;

1. rámutat, hogy a BRICS-országok túl 
sokfélék ahhoz, hogy az Unió egységes 
politikát tudjon velük folytatni; inkább azt 
javasolja, hogy az EU törekedjen a BRICS-
országok érdekeinek megfelelő közös 
pontokat és területeket felkutatni (műszaki 
együttműködés és segítségnyújtás, 
jogszabályi előírások összehangolása stb.), 
ami lehetővé tenné, hogy az EU a BRICS-
országok elsődleges partnerévé váljon, 
illetve, hogy a lehető legnagyobb 
mértékben kihasználja komparatív 
előnyeit, például a fejlett környezetvédelmi 
szabályozás, a regionális együttműködés 
terén szerzett tapasztalat és a társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentése érdekében 
létrehozott rendszerek kidolgozása terén 
meglévő szaktudás (pl. hatékony adó- és 
szociális biztonsági rendszer) 
vonatkozásában;

Or. en

Módosítás 6
Franziska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hasonlóképpen felhívja az Uniót, hogy 
fokozza a párbeszédet és együttműködést a 
BRICS-országokkal és  folytassa a 
globális gazdasági és pénzügyi irányítási 
szervezetek, például a Bretton Woods-i 
intézmények reformját azzal a céllal, hogy  
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a gazdasági súlyukat érintő változások 
figyelembevétele mellett  biztosítsa minden 
tagállam széles körű képviseletét.

Or. en

Módosítás 7
Franziska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
a BRICS országok foglalkozzanak az 
éghajlatváltozással és vállaljanak felelős 
szerepet az azzal kapcsolatos nemzetközi 
tárgyalásokon. 

Or. en

Módosítás 8
Franziska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az Uniónak el kell 
döntenie, hogy szorosabbra kívánja-e 
fűzni kapcsolatát a BRICS-országokkal; 
elismeri, hogy ez az Unióra nézve 
kompromisszumokkal járna, mivel el 
kellene fogadnia, hogy az általa preferált 
kötelezettségvállalásokat és 
intézményesített rendszereket ezen 
országok nem feltétlenül fogják osztani;

2. úgy véli, hogy az Uniónak szorosabbra 
kellene fűznie a kapcsolatát a BRICS-
országokkal; rámutat arra, hogy ha az 
Unió azt a döntést hozza, hogy a közös 
érdeklődésre számot tartó kétoldalú 
kérdések meghatározásával elmélyíti a 
BRICS-országok iránti elkötelezettségét, 
ez nem válhat a hatékony többoldalúság 
kárára, figyelembe véve, hogy az Unió 
által preferált kötelezettségvállalásokat és 
intézményesített rendszereket ezen 
országok nem feltétlenül fogják osztani.
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Or. en

Módosítás 9
Ricardo Cortés Lastra, Enrique Guerrero Salom

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az Uniónak el kell 
döntenie, hogy szorosabbra kívánja-e 
fűzni kapcsolatát a BRICS-országokkal; 
elismeri, hogy ez az Unióra nézve 
kompromisszumokkal járna, mivel el 
kellene fogadnia, hogy az általa preferált 
kötelezettségvállalásokat és 
intézményesített rendszereket ezen 
országok nem feltétlenül fogják osztani;

2. úgy véli, hogy az Uniónak szorosabbra 
kell fűzni a kapcsolatát BRICS-
országokkal, akár azt is figyelembe véve, 
hogy az Unió és a BRICS-országok 
jogilag kötelező erejű biztosítékokról és 
intézményesített rendszerekről alkotott 
elképzelései nem feltétlenül egyeznek meg 
minden esetben;

Or. es

Módosítás 10
Birgit Schnieber-Jastram

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az Uniónak el kell 
döntenie, hogy szorosabbra kívánja-e fűzni 
kapcsolatát a BRICS-országokkal; 
elismeri, hogy ez az Unióra nézve 
kompromisszumokkal járna, mivel el 
kellene fogadnia, hogy az általa preferált 
kötelezettségvállalásokat és 
intézményesített rendszereket ezen 
országok nem feltétlenül fogják osztani;

2. úgy véli, hogy az Uniónak el kell 
döntenie, hogy szorosabbra kívánja-e fűzni 
kapcsolatát a BRICS-országokkal; 
elismeri, hogy ez az Unióra nézve 
kompromisszumokkal járna, mivel el 
kellene fogadnia, hogy az általa preferált 
kötelezettségvállalásokat és 
intézményesített rendszereket ezen 
országok nem feltétlenül fogják osztani; 
továbbá úgy véli, hogy a megfelelő 
nemzetközi intézményekben való 
erőteljesebb képviseletük biztosításával el 
lehet nyerni a BRICS-országok 
támogatását a hatékony többoldalúsággal 
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kapcsolatban; hangsúlyozza, hogy a 
BRICS-országok felemelkedéséből eredő 
kihívásokra nem problémaként, hanem 
lehetőségként kell tekinteni.

Or. en

Módosítás 11
Michael Cashman

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az Uniónak el kell 
döntenie, hogy szorosabbra kívánja-e fűzni 
kapcsolatát a BRICS-országokkal; 
elismeri, hogy ez az Unióra nézve 
kompromisszumokkal járna, mivel el 
kellene fogadnia, hogy az általa preferált 
kötelezettségvállalásokat és 
intézményesített rendszereket ezen 
országok nem feltétlenül fogják osztani;

2. úgy véli, hogy az Uniónak ki kell 
alakítania álláspontját arról, hogy 
szorosabbra kívánja-e fűzni kapcsolatát a 
BRICS-országokkal; elismeri, hogy ez az 
Unióra nézve kompromisszumokkal járna, 
mivel el kellene fogadnia, hogy az általa 
preferált kötelezettségvállalásokat és 
intézményesített rendszereket ezen 
országok nem feltétlenül fogják osztani;

Or. en

Módosítás 12
Birgit Schnieber-Jastram

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja az Európai Uniót, hogy a 
jogbiztonság és a fenntartható hosszú távú 
kapcsolatok biztosítása érdekében a 
természeti erőforrásokért folytatott 
verseny növekedése ellenére is erősítse 
meg a vállalatok társadalmi felelősségére 
vonatkozó normákat;

Or. en
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Módosítás 13
Franziska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy a BRICS-országokkal 
fennálló megerősített partnerség magját 
továbbra is a „hatékony többoldalúság” és 
a globális kormányzás kérdéseivel 
foglalkozó többoldalú fórumok nagyobb 
mértékű összehangolásának kell alkotnia; 
különösen javasolja, hogy az Európai 
Unió folytassa ezen országok bevonására 
irányuló próbálkozásait ezen a téren;

Or. en

Módosítás 14
Birgit Schnieber-Jastram

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. üdvözli a közös EU–Afrika stratégiára 
irányuló 201–2013. közötti második 
cselekvési tervben foglalt,  a 
nyersanyagokkal kapcsolatos szerződések 
tárgyalásának és a bányászat keretében 
folytatandó tudományos együttműködés 
előmozdításának bevált gyakorlatairól 
szóló képzésre irányuló 
kezdeményezéseket, mivel például az 
EITI-hez hasonló kezdeményezések csak 
hosszabb távon fogják a hatásukat 
kifejteni és némely BRICS-ország még 
nem vesz részt ebben;
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Or. en

Módosítás 15
Birgit Schnieber-Jastram

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kéri, hogy a Bizottság határozza meg a 
BRICS-országokkal folytatandó 
együttműködés konkrét területeit a 
fejlesztési politika vonatkozásában – pl. 
együttműködés az AIDS elleni 
küzdelemben –, ami nemcsak Kínán és a 
többi BRICS-országon belül fontos, hanem 
hangsúlyos szerepet kap fejlesztési 
együttműködésük keretében is;

3. kéri, hogy a Bizottság határozza meg a 
BRICS-országokkal folytatandó 
együttműködés konkrét területeit a 
fejlesztési politika vonatkozásában – pl. 
együttműködés az AIDS elleni 
küzdelemben –, ami nemcsak Kínán és a 
többi BRICS-országon belül fontos, hanem 
hangsúlyos szerepet kap fejlesztési, az 
éghajlatváltozás mérséklését és a hozzá 
való alkalmazkodást célzó, vagy a 
Brazíliával folytatott, a mezőgazdasági 
fejlesztés dimenziójával foglalkozó 
együttműködés keretében is. továbbá 
hangsúlyozza, hogy a BRICS-országokkal 
folytatott egyre intenzívebb eszmecserék 
keretében folyó, az afrikai országok 
számára nyújtott költségvetési 
támogatásra és kapacitásépítésre irányuló 
párbeszéd termékenynek bizonyult;

Or. en

Módosítás 16
Franziska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kéri, hogy a Bizottság határozza meg a 
BRICS-országokkal folytatandó 
együttműködés konkrét területeit a 

3. kéri, hogy a Bizottság határozza meg a 
BRICS-országokkal folytatandó 
együttműködés konkrét területeit a 
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fejlesztési politika vonatkozásában – pl. 
együttműködés az AIDS elleni 
küzdelemben –, ami nemcsak Kínán és a 
többi BRICS-országon belül fontos, hanem 
hangsúlyos szerepet kap fejlesztési 
együttműködésük keretében is;

fejlesztési politika vonatkozásában – pl. 
együttműködés az egészségügyi 
ágazatban, beleértve az alapvető 
egészségügyi szolgáltatásokat és 
infrastruktúrát, az AIDS elleni küzdelmet, 
stb. –, ami nemcsak Kínán és a többi 
BRICS-országon belül fontos, hanem 
hangsúlyos szerepet kap fejlesztési 
együttműködésük keretében is;

Or. en

Módosítás 17
Corina Creţu

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kéri, hogy a Bizottság határozza meg a 
BRICS-országokkal folytatandó 
együttműködés konkrét területeit a 
fejlesztési politika vonatkozásában – pl. 
együttműködés az AIDS elleni 
küzdelemben –, ami nemcsak Kínán és a 
többi BRICS-országon belül fontos, hanem 
hangsúlyos szerepet kap fejlesztési 
együttműködésük keretében is;

3. kéri, hogy a Bizottság határozza meg a 
BRICS-országokkal folytatandó 
együttműködés konkrét területeit a 
fejlesztési politika vonatkozásában – pl. 
együttműködés a korrupció, a város és 
vidék közötti egyenlőtlenségek és az AIDS 
elleni küzdelemben –, ami nemcsak Kínán 
és a többi BRICS-országon belül fontos, 
hanem hangsúlyos szerepet kap fejlesztési 
együttműködésük keretében is;

Or. en

Módosítás 18
Michael Cashman, Norbert Neuser

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kéri, hogy a Bizottság határozza meg a 
BRICS-országokkal folytatandó 
együttműködés konkrét területeit a 

3. hangsúlyozza, hogy a támogatás 
hatékonyságára vonatkozó elvek 
elfogadása az új adományozók számára is 
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fejlesztési politika vonatkozásában – pl. 
együttműködés az AIDS elleni 
küzdelemben –, ami nemcsak Kínán és a 
többi BRICS-országon belül fontos, hanem 
hangsúlyos szerepet kap fejlesztési 
együttműködésük keretében is;

jelentőséggel bír, és kéri, hogy a Bizottság 
határozza meg a BRICS-országokkal 
folytatandó együttműködés konkrét 
területeit a fejlesztési politika 
vonatkozásában – pl. együttműködés az 
AIDS elleni küzdelemben –, ami nemcsak 
Kínán és a többi BRICS-országon belül 
fontos, hanem hangsúlyos szerepet kap 
fejlesztési együttműködésük keretében is;

Or. en

Módosítás 19
Franziska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. ragaszkodik a BRICS-országokkal 
folytatott politika párbeszéd 
megújításának szükségességéhez az 
emberi jogok, illetve a társadalmi és 
környezetvédelmi előírások tiszteletben 
tartásának témájában; emlékeztet ezzel 
kapcsolatban, hogy az alapvető 
munkaügyi előírások betartása és a 
Munkaügyi Szervezet (ILO) tisztességes 
munkára vonatkozó menetrendje 
létfontosságúak a millenniumi fejlesztési 
célok eléréséhez, mivel a társadalmi-
politikai stabilitás növelése és a munkaerő 
képzettségi szintjének emelése által pozitív 
hatást fejtenek ki egy ország gazdasági 
helyzetére;

Or. en

Módosítás 20
Franziska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. megjegyzi, hogy a BRICS-országok 
fontos szereplőkké léptek elő a külső 
támogatások terén, bizonyos esetekben 
megkérdőjelezve a finanszírozott projektek 
fenntarthatóságát; felszólítja az Európai 
Uniót, ösztönözze a BRICS-országokat az 
Equator-elvek elfogadására, amely a 
társadalmi és környezeti kockázatoknak 
projektfinanszírozási kereteken belüli 
kezelésére vonatkozó önkéntes szabványok 
gyűjteménye;

Or. en

Módosítás 21
Birgit Schnieber-Jastram

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. rámutat, hogy az alacsony jövedelmű 
országok, a BRICS-országok és az EU 
érdekében áll a támogatási folyósítások 
átláthatóságának javítása, a projekteken 
belüli kompetitív licitálás biztosítása és a 
fejlesztési politikák területén  végzett 
finanszírozás makrogazdasági hatásainak 
teljes körű felmérése;

Or. en

Módosítás 22
Birgit Schnieber-Jastram

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. javasolja, hogy az EU értékelje át, hogy 
figyelmét a „támogatáshatékonyságra” 
összpontosítja, mivel az új adományozók 
jobban kedvelik a „fejlesztéshatékonyság” 
fogalmát (amely a fejlesztési politikák és a 
segítségnyújtás teljesítményére és 
eredményeire összpontosít); úgy véli, hogy 
a „fejlesztéshatékonyság” fogalma 
nemcsak az EU és a BRICS-országok 
közötti fokozottabb párbeszéd lehetőségét 
hordozza magában, hanem alkalmat adhat 
arra is, hogy az EU-n belül megszilárduljon 
az EUMSZ 208. cikkében rögzített 
fejlesztési együttműködési politika 
koherenciájának fogalma;

5. javasolja, hogy az EU figyelmét a 
„támogatáshatékonyság” mellett terjessze 
ki, az új adományozók által jobban kedvelt 
„fejlesztéshatékonyság” fogalmára 
(például a segítségnyújtás teljesítményére 
és eredményeire) is; úgy véli, hogy a 
„fejlesztéshatékonyság” fogalma nemcsak 
az EU és a BRICS-országok közötti 
fokozottabb párbeszéd lehetőségét 
hordozza magában, hanem alkalmat adhat 
arra is, hogy az EU-n belül megszilárduljon 
az EUMSZ 208. cikkében rögzített 
fejlesztési együttműködési politika 
koherenciájának fogalma;

Or. en

Módosítás 23
Corina Creţu

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felkéri a BRICS-országokat, hogy a 
globális GDP-hez mért részesedésükkel 
arányos mértékben vállaljanak szerepet a 
nemzetközi fejlesztési politikában;

Or. ro

Módosítás 24
Ricardo Cortés Lastra, Enrique Guerrero Salom

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5a. sürgeti az Európai Uniót és a 
tagállamokat, hogy támogassák a dél–dél 
együttműködési koncepcióra irányuló 
kezdeményezéseket, és vegyenek részt 
olyan háromoldalú együttműködésekben, 
amelyekben a BRICS-országok is jelen 
vannak;

Or. es

Módosítás 25
Franziska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. rámutat, hogy mivel a BRICS-
országok nem tagjai az OECD-nek, nem 
kötődnek sem a fejlesztési támogatásokra 
vonatkozó OECD-szabványokhoz, sem 
azon exporthitel-finanszírozásra 
vonatkozó OECD iránymutatásokhoz, 
amelyek korlátozzák a feltételekhez kötött 
segélyeket, szabályozzák a hitelezési 
gyakorlatokat, információcserét 
igényelnek vagy társadalmi, 
környezetvédelmi és kormányzási 
normákat írnak elő a pénzügyi 
tevékenységekhez;

Or. en


