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JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy az 
elfogadandó jelentésébe foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. a globális és regionális stabilitást érintő növekvő kihívások fényében hangsúlyozza 
annak szükségességét, hogy az új többéves pénzügyi keretben jelentős mértékben 
növeljék az EU külső fellépéseire szánt előirányzatait, egyszersmind megőrizve az EU 
külpolitikáját a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok és az alapvető szabadságok 
tiszteletben tartása alapján; tudomásul veszi a finanszírozás Bizottság által javasolt 
szerény, reálértékű emelését, és felszólít a külső fellépésekre vonatkozó 
kötelezettségvállalások további viszonylagos növelésére, amelyet az intézményközi 
tárgyalások során meg kell őrizni;

2. emlékeztet ama álláspontjára, hogy az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközt, az 
előcsatlakozási segítségnyújtási eszközt (IPA III) és a demokrácia és az emberi jogok 
európai eszközét, köztük azok céljait és célkitűzéseit – sajátos jellegükre tekintettel –
független eszközként kell megőrizni, továbbá hangsúlyozza, hogy kerülni kell az egyes 
szakpolitikák közötti versengést; sürgeti a tematikus és földrajzi programok közötti 
kapcsolatok erősítését, tekintettel az olyan átfogó jellegű kérdésekre, mint az emberi 
jogok, a nemek közötti egyenlőség, a fogyatékossággal élő személyek 
megkülönböztetésmentessége és az éghajlatváltozás; emlékeztet továbbá azon kérésére, 
hogy tartsák fenn a pénzeszközöknek az EU déli és keleti szomszédsága közötti 
elosztásában meglévő pénzügyi egyensúlyt; 

3. emlékeztet arra, hogy a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló európai uniós eszköz 
(IcSP) az egyetlen polgári konfliktusmegelőzéssel foglalkozó uniós eszköz, amely a 
közvetítésre, a párbeszédre és a megbékélésre is vonatkozik; sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (NDICI) 
létrehozásáról szóló jelenlegi bizottsági javaslat nem tartalmazza az IcSP olyan fontos 
elemeit, amilyen például a megbékélési bizottságok támogatása, a gyermekkatonákkal 
kapcsolatos fellépések, a lőfegyverek tiltott használata vagy a fegyveres erőszak 
áldozatainak rehabilitálása; 

4. üdvözli az Európai Fejlesztési Alapnak (EFA) az EU költségvetésébe történő 
belefoglalására irányuló javaslatot, és felszólít a Parlament ellenőrzési hatáskörének 
megerősítésére;

5. sürgeti, hogy foglaljanak bele konkrét célkitűzéseket a nemek közötti egyenlőség 
kérdésébe azáltal, hogy növelik az e terület rendelkezésére álló költségvetést;

6. megismétli, hogy a külső finanszírozási eszközök jelenlegi architektúrájának 
reformjának fokoznia kell az elszámoltathatóságot, az átláthatóságot, a demokratikus és 
parlamenti felügyeletet, a hatékonyságot és a koherenciát, egyúttal figyelembe véve az 
Unió stratégiai prioritásait is; hangsúlyozza, hogy e célkitűzések nem teljesíthetők egy 
olyan kormányzati struktúra nélkül, amely lehetővé teszi a politikai ellenőrzést, 
stratégiai alapokon nyugszik, inkluzív és elszámoltatható, továbbá egyértelmű 
célkitűzéseket és referenciaértékeket, valamint nyomonkövetési és értékelési 
mechanizmusokat – köztük egy fokozottabban teljesítményalapú költségvetési 
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megközelítést – tartalmaz; hangsúlyozza továbbá, hogy biztosítani kell a civil 
társadalom hatékony bevonását az EU külső fellépéseinek kialakításában és 
végrehajtásában; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottságnak az NDICI-re és az IPA 
III-ra vonatkozó javaslata gyakorlatilag nem tartalmaz ilyen kormányzási szempontokra 
vonatkozó rendelkezéseket, és hogy nincsenek tervek egy olyan konkrét 
mechanizmusra, amely az Európai Parlamentet is bevonná a prioritásokra és a 
finanszírozásra vonatkozó stratégiai döntések meghozatalába; megállapítja tehát, hogy a 
javaslatok jelenlegi formájukban nem elfogadhatóak;

7. elismeri, hogy fokozottabb rugalmasságra van szükség; nyomatékosítja ugyanakkor, 
hogy a javasolt „újonnan felmerülő kihívások és prioritások számára képzett tartalék” 
forrásait ne lehessen felhasználni olyan egyéb célokra, amilyen például a migráció 
kezelése és a biztonság, továbbá azt, hogy a nagyobb rugalmasság nem csökkentheti az 
Európai Parlament lehetőségeit a hosszú távú politikai célkitűzéseinek, valamint a 
politikai irányítási és ellenőrzési jogainak gyakorlására; véleménye szerint világos 
kritériumokat kell felállítani a tartalékalapok elosztásának mikéntjére és egy megfelelő 
ellenőrzési mechanizmus beépítésére vonatkozóan; 

8. határozottan bírálja, hogy a 17. cikk szerinti teljesítményalapú allokáció keretében a 
kiegészítő pénzeszközök meghatározására szolgáló kritériumok között a „migrációval 
kapcsolatos együttműködés” is szerepel; hangsúlyozza, hogy a „többért többet” elv 
eredeti célja az volt, hogy erősebb partnerségek épüljenek ki azokkal a szomszédokkal, 
amelyek nagyobb előrelépést tesznek a demokratikus reformok terén, és hogy „a 
migrációval kapcsolatos együttműködés” súlyosan veszélyezteti ezt a megközelítést és 
az EUSZ. 21. cikkében foglalt elvek EU általi betartását;

9. hangsúlyozza, hogy még több demokratikus vitát kell lefolytatni az EU külső 
támogatásáról, többek között az EU külső fellépésére irányuló eszközök stratégiai 
politikai irányításában való erőteljesebb európai parlamenti részvétel mellett;

10. úgy véli, hogy a védelmi klaszter kiadásait csak védelmi célokra szabad felhasználni, 
például az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, az Európai Védelmi Alap és a 
Horizont Európa program keretében megvalósuló fellépések védelmi vonatkozású 
részére, ideértve a kettős felhasználású infrastruktúrákat és eszközöket mint a 
hatékonyabb védelem és egy szorosabb polgári-katonai szinergia kulcsfontosságú 
elemeit;

11. felszólítja a Bizottságot, hogy az EUMSZ. 8. cikkével összhangban hajtsa végre a 
közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezést.
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