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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 arra, hogy az új többéves pénzügyi keret első éveiben a költségvetésben 

szűkösen álltak rendelkezésre kifizetési előirányzatok, ami a külkapcsolati programok 

végrehajtására nézve negatív következményekkel járt; megfelelő kifizetési szint 

biztosítását szorgalmazza a 4. fejezetben e probléma ismételt előfordulásának megelőzése 

érdekében; 

2. megállapítja, hogy rendkívül nagy a globális igény a humanitárius segélyekre és a 

katasztrófakockázatok csökkentésére, valamint a katasztrófavédelmi és járványügyi 

felkészültségre és a fejlődő országok ellenálló képességének kiépítésére; megállapítja 

továbbá, hogy a konfliktusok és a háborúk, az emberi jogi jogsértések, a rossz kormányzás 

és a korrupció, az alapvető szociális szolgáltatások elégtelen volta, többek között a gyenge 

egészségügyi rendszerek, az általános egészségügyi ellátás hiánya, az egészségügyi 

innovációba történő beruházások elmaradása, a fokozódó gazdasági és társadalmi 

egyenlőtlenségek, valamint az éghajlatváltozás és a szűkösen rendelkezésre álló 

forrásokért folytatott verseny hatásai miatt ezek az igények egyre nőnek; úgy véli, hogy 

meg kell erősíteni a fejlesztésre és a humanitárius segítségnyújtásra rendelkezésre álló 

források átláthatóságát, az ezekkel való elszámoltathatóságot és az ezekre vonatkozó 

jelentéstételt, valamint az ezeknek nyújtott pénzügyi eszközöket, szükség esetén a 

költségvetési hatóság gyors jóváhagyásával, különösen szem előtt tartva az újonnan 

elfogadott, 2030-ra szóló menetrendet, valamint a fejlesztési szempontú szakpolitikai 

koherencia elveinek betartása érdekében; meg van győződve arról, hogy ez az Unió 

érdekeit is szolgálja, mivel megelőzi a jövőbeli migrációs nyomást; 

3. megállapítja, hogy annak ellenére, hogy az adományozó országokban a menekültekre 

fordított összegekkel kapcsolatos kiadások részben az OECD Fejlesztési Támogatási 

Bizottságának (DAC) meghatározása szerinti hivatalos fejlesztési támogatás (ODA) 

keretébe tartoznak, nem járulnak hozzá a fejlődő országok fenntartható fejlődéséhez és a 

migráció kiváltó okainak leküzdéséhez; megállapítja, hogy bizonyos tagállamok az 

adományozóként a menekültekre fordított összegeket egyre gyakrabban hivatalos 

fejlesztési támogatásként számolják el; ismételten hangsúlyozza, hogy a hatékony 

humanitárius segítségnyújtási fellépéseknek és fejlesztési programoknak a fejlődő 

országokban a migráció kiváltó okainak legyőzését kellene szolgálniuk, és nem válhatnak 

az uniós fejlesztésfinanszírozás és egyéb fejlesztéspolitikák kárára; 

4. emlékeztet arra, hogy a migrációs és menekültügyi válság jelentősen kihatott az uniós 

költségvetésre, és az elkövetkező években továbbra is dinamikus választ fog igényelni; 

támogatja a 2014–2016-os uniós költségvetés 3. és 4. fejezetében rendelkezésre álló 

források kimerítését; e tekintetben felszólít a felső határértékek megfelelő emelésére a 

migrációs és menekültügyi válság megfelelő kezelése érdekében; 

5. felismeri, hogy a 16. fenntartható fejlesztési cél valamennyi aspektusának eléréséhez 

kiadásokra van szükség; úgy véli, hogy a béke, a jogállamiság, az emberi jogok, a jó 

kormányzás és az oktatás fejlődő országokban történő előmozdítása elengedhetetlen a 

béke és a biztonság megteremtéséhez, a szegénység és az egyenlőtlenségek 
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csökkentéséhez, valamint hosszabb távon a szegénység felszámolásához; elutasítja a 

fejlesztési támogatás nem fejlesztési célú felhasználását, amit az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 208. cikke egyértelműen kimond; hangsúlyozza, 

hogy a szóban forgó, hivatalos fejlesztési támogatásnak nem tekinthető finanszírozásnak a 

Fejlesztési Együttműködési Eszköztől és az Európai Fejlesztési Alaptól vagy bármely más 

olyan mechanizmustól eltérő eszközökből kell származnia, amely kizárólag ezen 

eszközökből részesül, mint amilyen például az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért; 

6. hangsúlyozza, hogy az újonnan fellépő járványok tekintetében elegendő egészségüggyel 

kapcsolatos kiadásra van szükség; emlékeztet arra, hogy a 3. fenntartható fejlesztési cél 

elérése érdekében hatékony és átfogó egészségügyi rendszerekre van szükség, 

megfizethető gyógyszerekkel; azon globális egészségügyi kihívások megoldására, 

amelyek Európát is könnyen érinthetik, a többéves pénzügyi keret összes programjának – 

például a Horizont 2020, a Fejlesztési Együttműködési Eszköz, az Európai Fejlesztési 

Alap vagy az Egészségügy a növekedésért program – jobb kihasználására ösztönöz; 

7. hangsúlyozza, hogy a szükséghelyzeti alapokat azért hozták létre, mert az uniós 

költségvetés nem rendelkezik a nagyobb válságokra adandó gyors és átfogó 

válaszlépésekhez szükséges erőforrásokkal és rugalmassággal; olyan életképes megoldást 

szorgalmaz, amely lehetővé teszi a költségvetési hatóság általi teljes körű ellenőrzést, 

javítandó a költségvetés egységességét és a demokratikus felelősségvállalás elvének 

tiszteletben tartását; 

8. emlékeztet arra, hogy az Unió határozottan kötelezettséget vállalt a támogatások 

hatékonysága, valamint különösen az iránt, hogy a fejlesztési programok vonatkozásában 

a támogatás kedvezményezettjei tiszteletben tartsák a demokratikus felelősségvállalás 

elvét, valamint hogy az uniós támogatást összehangolja a fejlődő országok prioritásaival; 

megállapítja, hogy ezt az elvet tiszteletben kell tartani a migrációra adott uniós válasz 

során, például az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért létrehozásakor, amelyet 

kifejezetten azért hoztak létre, hogy megkerüljék az EFA hosszabb eljárásait, amelyek 

tiszteletben tartják a segélyhatékonysági alapelveket; felszólítja a Bizottságot, hogy 

terjesszen elő javaslatot az Afrikai Békekeret más eszközökkel történő finanszírozására; 

9. megállapítja továbbá, hogy a mianmarihoz/burmaihoz és a kolumbiaihoz hasonló biztató 

fejlemények megfelelő válaszlépéseket és finanszírozást követelnek meg az Unió részéről; 

10. hangsúlyozza, hogy a fenntartható fejlesztési célok megvalósításához megfelelő 

forrásokra van szükség, elismerve ugyanakkor, hogy 2015-ben az Unió által nyújtott 

kollektív hivatalos fejlesztési támogatás az uniós GNI 0,47%-át tette ki; sajnálatosnak 

tartja, hogy az EU nem érte el a 0,7%-os ODA/GNI vállalást 2015-ig; emlékeztet arra, 

hogy az Unió a közelmúltban megújította arra irányuló kollektív kötelezettségvállalását, 

hogy hivatalos fejlesztési támogatását a GNI 0,7%-ára emelje; rámutat arra, hogy ehhez 

jelentős emelésre van szükség, és hangsúlyozza, hogy ezt a többéves pénzügyi keret 

átdolgozása során tekintetbe kell venni; felszólítja a tagállamokat, hogy fogadjanak el 

világos tervet azon kötelezettségvállalásuk teljesítésére, mely szerint GNI-jük 0,7%-át a 

hivatalos fejlesztési támogatásra fordítják; 

11. emlékeztet arra, hogy a humanitárius segítségnyújtás időben történő és kiszámítható 

finanszírozása a leghatékonyabban úgy segíthető elő, hogy nincs szakadék a kifizetések és 

a kötelezettségvállalások között, és arra kéri a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot arra, 
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hogy a kifizetések szisztematikusan feleljenek meg a humanitárius segítségnyújtási 

fellépésekre irányuló kötelezettségvállalásoknak; 

12. sürgeti az Uniót és tagállamait, hogy hagyjanak fel az eltúlzott támogatásokkal, és ne 

számolják el hivatalos fejlesztési támogatásként az eltúlzott támogatási elemeket (például 

a menekültekkel kapcsolatos kiadásokat, a diákokra vonatkozó számított kiadásokat, a 

kötött segélyt, a hitelek után fizetendő kamatokat és az adósságelengedést); 

13. támogatja a fejlődő országok éghajlati fellépéseinek uniós finanszírozását, és kitart 

amellett, hogy tiszteletben kell tartani a fejlődő országok annak megakadályozására 

irányuló elkötelezettségét, hogy az ilyen segítségnyújtás gyengítse a nem éghajlati jellegű 

hivatalos fejlesztési támogatást; kitart amellett, hogy a többletszükségletek kielégítése 

érdekében többletforrásokat kell igénybe venni; 

14. kéri a többéves pénzügyi kerethez tartozó fejlesztési programok félidős értékelését a 

kitűzött célokhoz való közeledés, a felvevőképesség és az uniós hozzáadott érték alapján, 

figyelembe véve a jelenlegi keret késedelmes végrehajtását és az időközben vállalt 

kötelezettségeket, például a fenntartható fejlesztési célokat; javasolja, hogy a nem 

megfelelően megvalósult kötelezettségvállalások számára, amennyiben szükséges, 

biztosítsák a szükséges költségvetési forrásokat; 

15. emlékeztet az EU azon kötelezettségvállalására, hogy a hivatalos fejlesztési támogatás 

legalább 20%-át az alapvető szociális szolgáltatásokra, elsősorban az oktatásra és az 

egészségügyre fordítja; úgy véli, hogy az elérhető legmagasabb szintű egészség alapvető 

emberi jog, és az egészségügyi ellátáshoz és biztosításhoz való általános hozzáférés, 

beleértve a szexuális és reproduktív egészséget és jogokat, hatékonyan segíti a fejlődést, 

valamint alapvető feltétele a nemek közötti egyenlőség előmozdításának, illetve a 

táplálkozás és az oktatási eredmények javításának; következésképpen hangsúlyozza, hogy 

a gyorsan terjedő új járványokra való tekintettel, valamint mivel számos alacsony és 

közepes jövedelmű országban – a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrendben 

megfogalmazott célkitűzések teljesítése érdekében – átfogó beruházások szükségesek az 

ellenálló egészségügyi rendszerek megteremtésére és az alapvető gyógyszerekhez való 

megfizethető hozzáférés biztosítására, egészségügyi célú ráfordításokra van szükség. 
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