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JAVASLATOK 

A Külügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 

állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. elismeri a 4. fejezet kötelezettségvállalási előirányzatainak növekedését, bár megjegyzi, 

hogy ez a növekedés jórészt a törökországi menekülteket támogató eszközhöz való 

megnövelt hozzájárulásnak tudható be; hangsúlyozza, hogy tekintettel arra, hogy az EU 

számos kihívással szembesül a nemzetközi színtéren, a külső fellépés csak akkor lehet 

hiteles, ha elegendő forrás áll rendelkezésre; 

2. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a költségvetési tervezet teljes mértékben kimeríti 

a 4. fejezet tartalékkeretét, így nagyon kevés mozgásteret hagy az Uniónak váratlan 

külső válságok esetében; 

3. hangsúlyozza, hogy stratégiai fontosságú, hogy csatlakozási előkészületeik 

megerősítése érdekében elegendő finanszírozást biztosítsunk a Nyugat-Balkán számára, 

amely az EU számára kiemelt fontossággal bíró térség, és e tekintetben sajnálja a 

nyugat-balkáni politikai reformokra szánt juttatások javasolt 10 millió eurós 

csökkentését; e tendencia visszafordítására szólít fel, figyelembe véve, hogy a politikai 

reformok a demokratikus átalakulás és az uniós csatlakozási folyamat gerincét képezik; 

hangsúlyozza, hogy megfelelő finanszírozásra van szükség a nyugat-balkáni stratégia 

2018–2020-as cselekvési tervének végrehajtása céljából, prioritásnak tekintve a 

jogállamiság és a regionális integráció támogatását; kéri a stratégiában 

előirányzottaknak megfelelően az IPA II Erasmus+ programhoz való hozzájárulásának 

megkétszerezését; 

4. a feltételesség elvének megfelelően támogatja, hogy a jogállamiság, a demokrácia és az 

alapvető jogok terén való folyamatos visszalépések fényében az összes költségvetési 

tételen csökkenjen a Törökországnak juttatott összeg; úgy véli, hogy a puccskísérletet 

követően ugyanakkor tovább kell erősíteni a civil társadalom, valamint az emberek 

közötti kapcsolatok közvetlen támogatását, tekintettel a török társadalom növekvő 

polarizációjára és a hatóságok által az alapvető jogokkal és szabadságjogokkal 

ellentétesen, valamint az emberi jogok védelmezőivel szemben hozott intézkedésekre; e 

tekintetben külön hangsúlyt kell fektetni a tömegtájékoztatás szabadságára és az 

LMBTI-jogokra; 

5. véleménye szerint fenn kell tartani a törökországi menekülteket támogató eszközhöz az 

uniós költségvetésből (1 milliárd euró) és a tagállamoktól (2 milliárd euró) érkező 

hozzájárulások jelenlegi arányát; a Parlamentnek a 2019. évi költségvetés tervezetéről 

szóló háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatásról szóló, 2018. július 5-i 

állásfoglalásában1 kifejtett álláspontjával összhangban a törökországi menekülteket 

támogató eszközhöz 2019-re javasolt hozzájárulás megfelelő kiigazítását kéri; ezenkívül 

biztosítani kell, hogy a 4. fejezetből a törökországi menekülteket támogató eszközre 

szánt hozzájárulások ne eredményezzék a meglévő programokra rendelkezésre álló 

források csökkenését; továbbá ragaszkodik ahhoz, hogy szorosan figyelemmel kell 

kísérni az eszköz forrásainak felhasználását, biztosítva, hogy azokat valóban a 

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2018)0311. 
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menekülteket támogató projektekre fordítják, és nem használják fel más célokra; 

felhívja a Bizottságot, hogy számoljon be rendszeresen a költségvetési hatóságnak a 

finanszírozott intézkedéseknek a jogalappal való összeegyeztethetőségéről; 

6. sajnálattal veszi tudomásul a ciprusi török közösség gazdasági fejlődésének ösztönzését 

elősegítő pénzügyi támogatási keret csökkentését; kéri a költségvetés jelenlegi szintre 

történő visszaállítását, mindenfajta csökkentés nélkül; 

7. hangsúlyozza a keleti és déli közeli szomszédság stratégiai jelentőségét az EU számára; 

hangsúlyozza, hogy a szomszédságban fennálló helyzet továbbra is jelentős kihívást 

jelent az Unió számára; aggódik amiatt, hogy az Európai Szomszédsági Támogatási 

Eszköz (ENI) 2019-ben is jelentős nyomásnak lesz kitéve, amit súlyosbít az ENI 

forrásainak a szíriai kötelezettségvállalás és az afrikai stabilitással és az irreguláris 

migráció okainak kezelésével foglalkozó szükséghelyzeti alap alá tartozó projektek 

finanszírozására való felhasználása; kéri ezen új kötelezettségvállalások emelésekkel 

való teljes körű ellensúlyozását; üdvözli a mediterrán országokban a bizalomépítésre, a 

biztonság fokozására és a kialakult konfliktusok megelőzésére és rendezésére szolgáló 

kötelezettségvállalási előirányzatok növelését; e tekintetben hangsúlyozza, hogy 

megfelelően támogatni kell a kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportokat, különösen a 

kísérő nélküli gyermekeket, a nőket és a fegyveres konfliktusok során és azon kívül 

elkövetett szexuális erőszak áldozatait; 

8. üdvözli, hogy a Bizottság továbbra is kiemelt támogatást kíván nyújtani Ukrajnának, 

különösen a Kelet-Ukrajnában fennálló tartós konfliktus tekintetében, és Tunéziának, 

különösen a szegénység és a fiatalok körében tapasztalható munkanélküliség elleni 

küzdelme terén; a nemrégiben a helyszínen bekövetkezett politikai fejlemények 

tekintetében több finanszírozást kér Líbia stabilizálásának támogatására, többek között a 

civil társadalom támogatása, valamint az emberi jogi normák és a nemzetközi jog 

tiszteletben tartása tekintetében; e tekintetben rámutat, hogy fokozott figyelmet kell 

fordítani arra, hogy a Líbiába irányuló uniós finanszírozást ne használják fel a 

kiszolgáltatott személyek, különösen a gyermekek önkényes visszatartásának és fogva 

tartásának finanszírozására, a gyermekjogok előmozdítására és védelmére vonatkozó 

uniós iránymutatásokkal összhangban, és hogy a migránsokat a nemzetközi emberi jogi 

normák teljes körű tiszteletben tartása mellett kezeljék; megjegyzi, hogy Líbia 

stabilizálása csak az első lépés, és további erőfeszítésekre lesz szükség az újjáépítéshez 

és a reformokhoz; felszólít a politikai reformok és a demokratikus folyamatok fokozott 

támogatására Grúziában és a Moldovai Köztársaságban; ragaszkodik a végrehajtás és a 

reformfolyamat megfelelő nyomon követéséhez az érintett partnerországokban; 

9. több finanszírozást kér a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze keretében a 

kockázatoknak kitett emberi jogi aktivisták számára, többek között az emberijogvédő-

mechanizmus (ProtectDefenders.eu) révén, tekintettel arra, hogy számos országban 

egyre több az őket érő atrocitás; emellett biztosítani kell az uniós választási megfigyelő 

missziók megfelelő finanszírozását, ami hozzájárul a demokratikus intézmények 

megerősítéséhez és a választási eljárásokba vetett közbizalom kiépítéséhez, ezáltal 

előmozdítva a stabilitást és megerősítve a többi külpolitikai célkitűzést; 

10. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Európai Egyetemközi Központ az Emberi Jogokért és 

a Demokratizálódásért (EIUC) és a Global Campus of Human Rights (az emberi jogok 
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globális campusa) számára nyújtott uniós hozzájárulás összege csökkentésre került, ami 

komolyan veszélyezteti az EU e kiemelt tudományos programjának működését; felhívja 

a Bizottságot, hogy a korábbi hozzájárulásokhoz hasonló mértékben és következetesen 

tartsa fenn az EIUC számára nyújtott pénzügyi juttatást; 

11. az Európai Parlamentnek az UNRWA helyzetéről szóló, 2018. február 8-i 

állásfoglalásával (2018/2553(RSP))1 összhangban és szem előtt tartva a romló helyzetet 

és azt, hogy az USA drasztikusan csökkenteni fogja a kötelezettségvállalásait, kéri a 

közel-keleti békefolyamat, a Palesztin Hatóság és az UNRWA uniós támogatásának 

növelését; továbbra is aggódik a Ciszjordániában nyújtott uniós finanszírozású 

humanitárius támogatás tönkretétele és elkobzása miatt; 

12. elismeri a közös kül- és biztonságpolitikára (KKBP) nyújtott finanszírozás mérsékelt 

növekedését, miközben megjegyzi, hogy a KKBP költségvetése továbbra is nagy 

nyomás alatt van, figyelembe véve a közös biztonság- és védelempolitikai (KBVP) 

missziók számának növekedését is, ami a probléma súlyosbodásával fenyeget 2019-ben; 

felszólít az egyéb válságkezelési intézkedésekre és műveletekre vonatkozó, a Tanács 

által javasolt csökkentések visszavonására, mivel ezek a rugalmasság csökkenését 

eredményeznék a váratlan válságok kezelése terén, és kéri a KKBP költségvetésének 

arányos növelését; 

13. további forrásokat kér a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz számára, 

tekintettel a válságelhárítás, a válsághelyzetekre való felkészültség, a 

konfliktusmegelőzés és a békeépítés terén játszott jelentős szerepére; hangsúlyozza a 

stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz folyamatos fejlesztésének és biztonsági 

vonatkozásainak fontosságát, és kéri további források rendelkezésre bocsátását a 

meglévő eszköz alkotóelemei keretében; 

14. hangsúlyozza, hogy fokozatosan ki kell alakítani a közös uniós védelmi politika 

kereteit, továbbá hogy a végrehajtás biztosításához további finanszírozásra van szükség; 

15. üdvözli az európai védelmi ipari fejlesztési program (EDIDP) közelmúltbeli elfogadását 

az európai védelmi együttműködés és innováció támogatása érdekében, és beemelését a 

2019. évi költségvetési tervezetbe; úgy véli, hogy az uniós védelmi kutatás terén 

folyamatban lévő előkészítő intézkedéssel együtt ez a program hozzájárul az európai 

védelmi ipar fejlődéséhez; hangsúlyozza a kkv-k és a közepes piaci tőkeértékű 

vállalatok határokon átnyúló részvételének fontosságát; 

16. a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződésből következő 

kötelezettségekkel és a nukleáris biztonságról és az atomfegyverek elterjedésének 

megakadályozásáról szóló, 2016. október 27-i európai parlamenti állásfoglalással2 

összhangban a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozása és a leszerelés 

fokozottabb támogatására szólít fel; 

17. sürgeti az Erasmus+ számára a külső finanszírozási eszközökből nyújtott támogatás 

fokozását, mivel az emberek közötti kapcsolatok és a fiatalok mobilitása az egyik 

kulcsfontosságú stratégia az EU külső fellépésének és a partnerországok nyilvánossága 

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2018)0042. 
2 Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0424.  
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körében való ismertségének fokozása érdekében; 

18. emlékeztet arra, hogy az éghajlatváltozás hatásai kézzelfoghatók az emberi élet számos 

területén és egyre inkább érezhetők a fejlődő országokban; felszólít az éghajlatváltozás 

elleni fellépésre fordított előirányzatok olyan mértékű növelésére, amely jobban tükrözi 

az EU szilárd és fokozottabb elkötelezettségét a klímadiplomácia iránt. 



 

AD\1161525HU.docx 7/8 PE623.654v02-00 

 HU 

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT 
BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL 

Az elfogadás dátuma 29.8.2018    

A zárószavazás eredménye +: 

–: 

0: 

43 

5 

8 

A zárószavazáson jelen lévő tagok Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Amjad 

Bashir, Bas Belder, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio 

Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Anna 

Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, 

Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, 

Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Barbara Lochbihler, Sabine 

Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, 

Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio 

Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, 

Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Dobromir Sośnierz, 

Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo 

Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Boris Zala 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Asim Ademov, Brando Benifei, Andrea Bocskor, Tanja Fajon, Neena 

Gill, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Jo Leinen, Miroslav Poche, José 

Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

 



 

PE623.654v02-00 8/8 AD\1161525HU.docx 

HU 

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI 
ZÁRÓSZAVAZÁSA 

43 + 

ALDE Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, 

Ivo Vajgl 

EFDD Fabio Massimo Castaldo 

PPE Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Elmar Brok, Arnaud Danjean, 

Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey 

Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, 

Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka 

Šuica, László Tőkés 

S&D Nikos Androulakis, Brando Benifei, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Ana 

Gomes, Liisa Jaakonsaari, Wajid Khan, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Clare Moody, 

Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Elena 

Valenciano, Boris Zala 

 

5 - 

GUE/NGL Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa 

NI James Carver, Dobromir Sośnierz 

 

8 0 

ECR Amjad Bashir, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Geoffrey Van 

Orden 

VERTS/ALE Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics 

 

Jelmagyarázat: 

+ : mellette 

- : ellene 

0 : tartózkodik 

 

 


