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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközt (ESZPTE) létrehozó rendeletre 
vonatkozó javaslat az újonnan megteremtett Európai Szomszédsági Politikából (ESZP) 
származik, ami egyre szorosabb kapcsolat kialakítását célozza azokkal az országokkal, 
amelyek az Európai Unióval határosak, vagy szorosan ugyanarra a tengeri medencére néznek. 
Itt tulajdonképpen olyan keretrendeletről van szó, amely – a meglévő és leendő 
akcióterveknek megfelelően - az egyes országok beleegyezésével és saját érdekeikhez, 
valamint kapacitásukhoz igazítva biztosítja az említett politika alkalmazásához szükséges 
pénzügyi eszközöket.
A javaslat szándéka erőteljes eszközt teremteni abból az elgondolásból kiindulva, hogy a jó 
viszony és a demokratikus hozzáállás – összhangban az unió hagyományos értékeivel, például 
a demokrácia és az emberi jogok tiszteletben tartása, a béke, a szabadság elősegítése, az 
európai társadalmi modell és a fenntartható fejlődés – elő fogja segíteni az ESZPTE által 
érintett országok integrációját és fejlődését egyaránt.
Különleges alkalmazás jöhetne szóba Izrael és a Palesztin Hatóság (PH) esetében: Izrael 
aláírta már az ESZPTE-t és folyamatban vannak a tárgyalások a PH-val is. Az EU ezután a 
konfliktus megoldására használhatná fel a mindkét országgal kialakított partnerséget.
A 2007 és 2013 közötti időszakra 14 292 millió euróban megállapított pénzügyi erőfeszítés 
nem tűnik elegendőnek: mivel a partner-országoknak az EU-hivatalokban történő, hatékony 
részvételét – beleértve a szomszédos országokból jövő tudósok, technikusok és menedzserek 
részvételét is a képzési rendszerekben és a közös projektek során – még tovább kell 
hangsúlyozni, az pedig ennél fogva a pénzek még jelentékenyebb felosztását igényli. E 
tekintetben, az előadó kifejezetten meg kívánja említeni az Európai Környezetvédelmi 
Hatóságot (EKH), az Európai Gyógyszerügyi Hatóságot (EGYH), az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (EÉBH), az Európai Tengerbiztonsági Ügynökséget (ETBÜ), 
valamint az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központot (EBMJVK).
A pénzek felosztása szempontjából közös érdeklődésre számot tartó egyéb területek 
lehetnének a terület feltérképezéséhez és a (különösen a világűrből) történő környezetvédelmi 
monitoringhoz szükséges eszközök. 
Komoly aggodalom mutatkozik a javasolt költségvetési tételekkel kapcsolatban, amint ezt a 
Bizottság jogalkotói pénzügyi kimutatásában is megállapítják. Tulajdonképpen az Európai 
Szomszédsági Politika számára lekötött pénzeszközök pénzügyi felosztása ne eredményezze a 
fejlődő (nem szomszédos) ázsiai, dél-amerikai és afrikai országoknak juttatott pénzek 
csökkenését.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság felkéri a Külügyi 
Bizottságot, mint felelős bizottságot, hogy jelentésébe építse be a következő módosításokat:



PE 355.380v01-00 4/4 PA\557145HU.doc

Külső fordítás

HU

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

1. módosítás 
2. cikk 2.bekezdésének (t) pontja

(t) a partner-országok részvételének 
támogatása a közösségi programok és
hivatalok, ügynökségek terén

(t) a partner-országok részvételének 
támogatása a közösségi programok, 
hivatalok és ügynökségek terén, képzési 
rendszerekben és a leendő Európai 
Kutatási Tanácsban, valamint a 
technológiai platformokon;

Indokolás

Fontos a partner-országokból jövő, érintett tisztviselők és menedzserek képzése területén 
történő beruházások eszközlése, hogy a programokban való részvételt hatékonyabbá lehessen 
tenni. Az Európai Kutatási Tanácsban és a technológiai platformokon történő részvétel még 
inkább elő fogja segíteni az európai “modell” megértését és az azon történő osztozást.

2. módosítás 
15. cikk 2. bekezdésének (I a) pontja (új)

(Ia) a terület feltérképezéséhez és (beleértve 
az űrből történő monitoringot is ) a 
környezetvédelmi monitoringhoz  szükséges 
eszközök költségeinek finanszírozása;

Indokolás

Fontos lehetőséget adni a partner-országoknak, hogy részt vehessenek az EU által létrehozott 
monitoring-hálózatokban.

  
1 Még nem hirdették ki a Hivatalos Lapban.
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