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JAVASLATOK 

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

állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. emlékeztet az uniós tagállamok által együttesen és egyénileg tett, arra irányuló 

kötelezettségvállalásokra, hogy 2015-ig 0,7%-ra emelik a hivatalos fejlesztési támogatás 

szintjét;  

2. hangsúlyozza, hogy az uniós fejlesztési együttműködés elsődleges célja a szegénység 

visszaszorítása, illetve hosszú távon annak felszámolása, és emlékeztet arra, hogy a 

fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló rendelet1 

értelmében a források odaítélésénél előnyben kell részesíteni a leginkább rászoruló 

országokat; 

3. mély aggodalmának ad hangot különösen a „lezáruló költségvetési sorok” (a korábbi 

többéves pénzügyi keretből származó sorok esetében előirányzott kifizetések) 

alulfinanszírozottsága miatt, és attól tart, hogy az egyik költségvetésről a másikra átvitt 

hiány növekedése a partnerországokkal és a végrehajtó szervezetekkel szembeni 

hitelesség és megbízhatóság csorbulásához vezet, és visszaveti a gazdálkodás és a 

segélyhatékonyság tekintetében elért előrelépést; ezért kéri e lezáruló költségvetési sorok 

megerősítését, különös tekintettel a tematikus programokra (élelmezésbiztonság, humán 

fejlődés, nem állami szereplők, valamint környezetvédelem és energiaügy); 

4. üdvözli, hogy a kifizetési és a kötelezettségvállalási előirányzatok egyenlő szinten 

kerültek meghatározásra a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos költségvetési 

sorok esetében, ami segít megelőzni a humanitárius segítségnyújtás 2013 és 2014 

folyamán tapasztaltakhoz hasonló megszakadását; hangsúlyozza, hogy kiemelten fontos, 

hogy semmilyen kifizetési hiány ne kerüljön átvitelre 2014-ről 2015-re, és hogy az összes 

igényt 2014-ben, költségvetés-módosítások révén kell rendezni; hangsúlyozza továbbá a 

katasztrófamegelőzésre és a katasztrófavédelemre irányuló beruházások 

költséghatékonyságának fontosságát; 

5. felszólít a humanitárius ügynökségek – például az UNHCR, az UNRWA és az Orvosok 

Határok Nélkül – finanszírozásának növelésére a konfliktusok idején; ennek kapcsán 

fokozottabb költségvetési támogatást sürget különösen az iraki, a szíriai és a gázai 

válságok kezeléséhez – továbbra is nagy hangsúlyt fektetve a menekültek szükségleteire, 

elsődlegesen az orvosi ellátásra, az alapvető közszolgáltatásokra és az oktatásra –, 

valamint az Ebola-járvány által érintett nyugat-afrikai országok megsegítéséhez; 

6. a humanitárius segítségnyújtás terén fennálló drámai helyzetre tekintettel kitart amellett, 

hogy kiemelt intézkedésként lényegesen növelni kell a sürgősségisegély-tartalék 

kifizetési előirányzatainak szintjét a váratlan helyzetekkel való megküzdés érdekében, és 

emlékeztet arra, hogy a sürgősségisegély-tartalék kifizetései a többéves pénzügyi kereten 

kívül, különleges eszközként kerülnek finanszírozásra; 

                                                 
1  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. március 11-i 233/2014/EU rendelete (HL L 77., 2014.3.15., 44–76. 

o.).  
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7. úgy véli, hogy a Tanács által javasolt csökkentések nem fogadhatóak el, mivel az uniós 

fejlesztési támogatáshoz a partnerek számára megbízható, ésszerű finanszírozásra van 

szükség. 
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