
A közép-ázsiai országok jogosultsága a 2006/1016/EK tanácsi határozat értel
mében * 

P6_TA(2008)0403 

Az Európai Parlament 2008. szeptember 4-i jogalkotási állásfoglalása a Közösségen kívüli 
projektekhez adott hitelek és garanciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak 
nyújtott közösségi garanciáról szóló 2006/1016/EK tanácsi határozat értelmében a közép-ázsiai 
országok jogosultságáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2008)0172 – C6- 

0182/2008 – 2008/0067(CNS)) 

(2009/C 295 E/45) 

(Konzultációs eljárás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottság Tanács tett javaslatára (COM(2008)0172), 

— tekintettel az EK-Szerződés 181a. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6- 
0182/2008), 

— tekintettel az EU Közép-Ázsiára vonatkozó stratégiájáról szóló, 2008. február 20-i állásfoglalására ( 1 ), 

— tekintettel az Európai Tanács által 2007. június 21–22-én elfogadott, a Közép-Ázsiával folytatandó új 
partnerségről szóló EU-stratégiáról szóló állásfoglalására, 

— tekintettel az Európai Közösségek Bíróságán az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa között 
folyamatban lévő C-155/07 sz. ügyre, 

— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 

— tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményére (A6- 
0317/2008), 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában; 

2. felszólítja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát az EK-Szerződés 250. cikke (2) 
bekezdésének megfelelően; 

3. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el 
kíván térni; 

4. felkéri a Tanácsot, hogy újra konzultáljon a Parlamenttel, abban az esetben, ha érdemben módosítani 
kívánja a Bizottság javaslatát; 

5. kéri a Bizottságot, hogy vonja vissza javaslatát, amennyiben az Európai Közösségek Bíróságán folya
matban lévő 2006/1016/EK határozatot semmissé nyilvánítják; 

6. Utasítja elnökét, hogy továbbítsa állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak. 

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG MÓDOSÍTÁS 

1. módosítás 
Határozatra irányuló javaslat 

(3a) preambulumbekezdés (új) 

(3a) Az EU energiával kapcsolatos érdekeit is szolgáló 
energiaellátási és energiaszállítási projektekre történő össz
pontosításhoz köztudottan szükség van arra, hogy az EBB 
hiteleket nyújtson Közép-Ázsiában.
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( 1 ) Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0059. 
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A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG MÓDOSÍTÁS 

2. módosítás 
Határozatra irányuló javaslat 

(3b) preambulumbekezdés (új) 

(3b) Az energiaellátási és közlekedési projektek tekinte
tében az EBB közép-ázsiai finanszírozási műveleteinek össz
hangban kell lennie az EU energiaforrások diverzifikálására 
irányuló uniós szakpolitikai célkitűzéseivel és a kiotói követel
ményekkel, továbbá fokoznia kell a környezetvédelmet. 

3. módosítás 
Határozatra irányuló javaslat 

(3c) preambulumbekezdés (új) 

(3c) Az EBB összes közép-ázsiai finanszírozási műveletének 
összhangban kell lennie az EU külpolitikáival és támogatnia 
kell azokat, ideértve az egyedi regionális célkitűzéseket, emel
lett pedig hozzá kell járulnia a demokrácia és a jogállamiság 
fejlesztésére és megerősítésére irányuló általános célkitűzéshez, 
az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartására 
irányuló célkitűzéshez, valamint azon nemzetközi környezetvé
delmi megállapodások tiszteletben tartásához, amelyeknek az 
Európai Közösség vagy tagállamai részes felei. 

4. módosítás 
Határozatra irányuló javaslat 

(3d) preambulumbekezdés (új) 

(3d) Az EBB-nek biztosítania kell, hogy az egyéni projektek 
a projekt támogatóitól és az EBB-től független fenntartható
sági hatásvizsgálat tárgyát képezzék. 

5. módosítás 
Határozatra irányuló javaslat 

(4) preambulumbekezdés 

(4) Az elmúlt években az erős gazdasági növekedés és a 
körültekintő makrogazdasági politikák eredményeként javultak 
a közép-ázsiai országokban uralkodó makrogazdasági feltételek, 
és különösen a külső pénzügyi helyzet és az adósság fenntart
hatósága, ezért lehetővé kell tenni azok számára az EBB-finan
szírozáshoz való hozzáférést. 

(4) Az elmúlt években az erős gazdasági növekedés és a 
körültekintő makrogazdasági politikák eredményeként javultak 
a közép-ázsiai országokban uralkodó makrogazdasági feltételek, 
és különösen a külső pénzügyi helyzet és az adósság fenntart
hatósága, ezért lehetővé kell tenni azok számára az EBB-finan
szírozáshoz való hozzáférést. Mindazonáltal az EBB hitelekre 
való jogosultság előfeltételeit meg kell határozni: ezen orszá
goknak világos haladást kell mutatniuk a következő terüle
teken: a jogrend kialakítása, a szólás és média szabadsága, a 
nem kormányzati szervezetek szabadsága, valamint az EU 
partnerségi és együttműködési megállapodásokban meghatá
rozott Millenniumi Fejlesztési célok elérése. Ezen országok 
nem tartozhatnak azon országok közé, amelyekkel szemben 
az emberi jogok megsértése miatt az EU szankciókat alkalmaz, 
és valós fejlődést kell felmutatniuk az emberi jogok helyzetét 
illetően az Európai Parlament 2008. február 20-án elfogadott, 
az EU Közép-Ázsiára vonatkozó stratégájáról szóló állásfog
lalása ( 1 ) szerinti követelményeknek megfelelően. 
_____________ 
( 1 ) Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0059.
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A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG MÓDOSÍTÁS 

6. módosítás 
Határozatra irányuló javaslat 

(5a) preambulumbekezdés (új) 

(5a) A hitelnyújtási tevékenységnek támogatnia kell a régió 
stabilitásának előmozdítását célzó EU politikát. 

10. módosítás 
Határozatra irányuló javaslat 

1. cikk 

Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbe
gisztán a 2006/1016/EK tanácsi határozat értelmében közösségi 
garancia melletti EBB-finanszírozásra jogosult. 

Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán és Türkmenisztán a 
2006/1016/EK tanácsi határozat értelmében közösségi garancia 
melletti EBB-finanszírozásra jogosult. Üzbegisztán akkor válik 
jogosulttá, ha az országgal szemben alkalmazott uniós szank
ciókat megszüntetik. 

7. módosítás 
Határozatra irányuló javaslat 

1a. cikk (új) 

1a. cikk 

A Bizottság és az EBB között garancia-megállapodás a 2006/ 
1016/EK tanácsi határozat 8. cikke értelmében meghatározza 
a közösségi garanciához kapcsolódó részletes rendelkezéseket 
és eljárásokat, valamint tartalmazza a feltételeket az emberi 
jogok betartására vonatkozó világos eredménymutatókkal 
együtt. 

8. módosítás 
Határozatra irányuló javaslat 

1b. cikk (új) 

1b. cikk 

Az EBB-től kapott információk alapján a Bizottságnak évente 
értékelést és jelentést kell készítenie és továbbítania azt az 
Európai Parlament és a Tanács számára az EBB e határozat 
értelmében végrehajtott finanszírozási műveleteiről. A jelen
tésnek tartalmaznia kell egy értékelést arról, hogy az EBB 
finanszírozási műveletei mennyiben járultak hozzá az EU 
külső politikáiban megfogalmazott célok eléréséhez, és külö
nösen az olyan célok eléréséhez, mint a demokrácia és a jogál
lamiság fejlesztése és megszilárdítása, az emberi jogok és alap
vető szabadságok tiszteletben tartása, valamint az olyan 
nemzetközi környezetvédelmi egyezmények tiszteletben tartása, 
amelyeket az Európai Közösség, illetve ennek tagállamai 
aláírtak.
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A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG MÓDOSÍTÁS 

9. módosítás 
Határozatra irányuló javaslat 

1c. cikk (új) 

1c. cikk 

Az EBB gondoskodik a Bank és az érintett országok között 
létrejött keretmegállapodások nyilvánosságra hozataláról, és 
arról, hogy a közvélemény időszerű és tárgyilagos tájékozta
tást kapjon, amely lehetővé teszi számára a döntési folya
matban való teljes részvételt.
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