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JAVASLATOK 

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

állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat: 

1. sajnálja, hogy az EU jelenlegi többéves pénzügyi keretének 4. fejezete szerinti 

finanszírozás mennyisége, valamint rugalmasságának és koherenciájának hiánya azt 

jelzi, hogy az EU csak korlátozott mértékben törekszik arra, hogy valódi globális 

szereplőként lépjen fel; megjegyzi ugyanakkor, hogy az uniós külső finanszírozási 

eszköz keretében megcélzott számos partnerország és téma kapcsán volt tapasztalható 

pozitív előrelépés, ami igazolja ezen eszköz relevanciáját és fontosságát; 

2. hangsúlyozza, hogy az EU a vagyonkezelői alapokat és a törökországi menekülteket 

támogató uniós eszközt a közvetlen és tágabb szomszédságában felmerülő összetett 

kihívások és válságok, többek között a migrációs és menekültválság megoldására hozta 

létre; sajnálja, hogy az uniós költségvetésből az uniós vagyonkezelői alapba és a 

törökországi menekülteket támogató eszközbe fizetett hozzájárulások csökkentették az 

Unió fellépésének általános koherenciáját, hosszú távú jövőképét és hatását; ismételten 

hangsúlyozza, hogy az új prioritásokat új előirányzatok révén kell finanszírozni; 

3. meggyőződése szerint a külső finanszírozási eszközök 2020 utáni új generációjának 

– egy nagyratörő és átfogó, az EU értékein alapuló globális uniós stratégiát kell 

szolgálnia; mérete, a külső finanszírozási eszközök közötti és azokon belüli 

rugalmasság, valamint az általános politikai koherencia tekintetében illeszkednie 

kell az EU politikai ambícióihoz, beleértve azokat az eseteket is, amikor tágabb 

szomszédságában az Unió kulcsszereplővé válik a háborúk és konfliktusok utáni 

újjáépítés terén; 

– a harmadik országokkal fenntartott valódi partnerségek keretében egyértelmű 

szinergiákat kell lehetővé tennie a költségvetés és az EU politikai befolyása 

között; 

– lehetővé kell tennie, hogy az EU fokozottabb mértékben reagáljon a környezet 

változásaira, tiszteletben tartva ugyanakkor az addig tett globális 

kötelezettségvállalásokat; 

– valódi uniós hozzáadott értéket kell teremtenie, és jobb koordinációt és 

eredményorientáltabb megközelítést kell biztosítania, többek között a jelentéstétel 

és a kommunikáció tekintetében – az uniós támogatás nem kettőzheti meg vagy 

fedheti át a tagállami támogatásokat, és annak szinergikusabbnak kell lennie; 

– tiszteletben kell tartania a teljesség és az egységesség költségvetési elvét; 

– erősítenie kell a Parlament demokratikus ellenőrző szerepét; 

4. véleménye szerint a külső finanszírozási eszközök felépítését egyszerűsíteni lehetne, és 

annak egyértelmű politikai célkitűzéseket kell tükröznie; hangsúlyozza, hogy az 

eredményeket nem csak az országok és ágazatok szintjén kellene mérni, hanem az 
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eszközök szintjén is összesíteni kell; szorgalmazza az uniós fellépés hatékonyságának, 

rugalmasságának, számon kérhetőségének, valamint koherenciájának és láthatóságának 

fokozását; figyelmeztet ugyanakkor arra, hogy a struktúra túlzottan radikális 

egyszerűsítése nem lenne kockázatmentes; 

5. emlékeztet a humanitárius segítségnyújtás iránti példátlan igényekre, amelyek többek 

között az éghajlatváltozás és az emberi kiszolgáltatottság, a konfliktusok és a kényszerű 

lakóhelyelhagyások által kiváltott természeti és ember okozta katasztrófák miatt 

jelentkeznek; külön kéri egy, a humanitárius segítségnyújtásra irányuló külön eszköz 

fenntartását, amely saját jogalappal, költségvetéssel és hosszú távú finanszírozási 

stratégiával rendelkezik az emberiesség, a semlegesség, a pártatlanság és a függetlenség 

négy humanitárius elvének garantálása érdekében; emellett kéri egy jelentős 

humanitárius segítségnyújtási tartalék létrehozását; 

6. szorgalmazza az uniós vagyonkezelői alapok és eszközök jobb integrálását a 

költségvetésbe a külső finanszírozási eszközök átláthatóságának és demokratikus 

ellenőrzésének erősítése érdekében; emlékeztet a költségvetési rendelet1 legutóbbi 

felülvizsgálatának részeként létrejött, a tematikus fellépésre irányuló új vagyonkezelő 

alapok létrehozása előtt a Parlamenttel és a Tanáccsal folytatott előzetes konzultációkra 

vonatkozó megállapodásra; felhívja továbbá a Bizottságot, hogy adjon részletes 

tájékoztatást a Parlamentnek a 4. fejezetet érintő minden jelentős autonóm 

átcsoportosításról vagy kötelezettségvállalás visszavonásáról; 

7. úgy véli, hogy a félidős felülvizsgálat és a költségvetési ellenőrzés folyamatainak 

kellően szigorúnak és átláthatónak kell lenniük annak érdekében, hogy biztosítsák a 

lehetséges források maximális felhasználását, és szükség esetén lehetővé tegyék a 

felvevőképesség növelését célzó megfelelő módosításokat; 

                                                 
1 HL L 298., 2012.10.26., 1. o. 
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