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JAVASLATOK 

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat: 

1. emlékeztet arra, hogy 2015 volt a millenniumi fejlesztési célok megvalósítására és az 

arra kitűzött év, hogy az Unió közös kötelezettségvállalásként a hivatalos fejlesztési 

támogatás (ODA) összegét a tagállamok összevont bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 

0,7%-ára emelje; helyteleníti, hogy az összes uniós hivatalos fejlesztési támogatás a 

GNI-nek csak 0,47%-át tette ki, és hogy így – a jelentős növelés ellenére – nem sikerült 

teljesíteni a kitűzött célt; megjegyzi továbbá, hogy az OECD Fejlesztési Támogatási 

Bizottsága által kiadott adatok szerint az uniós intézményektől érkező fejlesztési 

támogatás 2015 folyamán csökkent;  emlékeztet a fejlesztési politikáról szóló európai 

konszenzusra irányuló bizottsági javaslatra, amely egyértelműen megerősíti, hogy az 

Unió kollektívan elkötelezett a hivatalos fejlesztési támogatásra szánt GNI-arány 0,7%-

ra emelése, valamint a legkevésbé fejlett országok tekintetében kitűzött egyedi célok 

megvalósítása mellett; sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a Bizottság késlekedett a 

külső segítségnyújtásra vonatkozó éves jelentés kiadásával; felhívja a Bizottságot, hogy 

mihamarabb adja ki a fejlesztésfinanszírozás elszámoltathatóságáról szóló 2015. évi 

uniós jelentést, amellyel késésben van; 

2. hangsúlyozza, hogy elsődleges fontossággal bír a nemzetközileg elfogadott és az Unió 

által is átvett fejlesztéshatékonysági elvek – mint például a felelősségvállalás, a 

feltételek nélküli támogatás, a kölcsönösen elfogadott feltételesség és a 

kedvezményezett országok prioritásainak való megfelelés – mentén kidolgozott 

hatékony uniós fejlesztéspolitika;  

3. ennek kapcsán üdvözli az Európai Számvevőszék 9/2016. számú különjelentését az EU 

külső migrációs kiadásairól a dél-mediterrán térségben és a keleti szomszédság 

országaiban; kiemeli, hogy a Számvevőszék arra a következtetésre jutott, hogy az Unió 

külső migrációs politikájával kapcsolatos kiadások nem bizonyultak hatékonynak, 

szinte lehetetlen mérni az eredményeket, nem egyértelmű, hogy a bevándorlás pozitív 

hatásának biztosítására irányuló bizottsági megközelítés valóban működik-e, a 

visszaküldéshez és a visszafogadáshoz nyújtott támogatás hatása elenyésző, és a 

migránsok emberi jogainak tiszteletben tartása – amelynek valamennyi fellépés alapjául 

kellene szolgálnia – továbbra is csak elméletben valósul meg, és nem a gyakorlatban; 

4. üdvözli az Európai Számvevőszék 15/2016. számú különjelentését a humanitárius 

segítségnyújtással kapcsolatos kiadásokról a Nagy-tavak régióban; rámutat, hogy a 

Számvevőszék megállapítása szerint az afrikai Nagy-tavak vidékén a konfliktusok által 

sújtott lakosságnak nyújtott humanitárius segélyt a Bizottság általában véve 

eredményesen irányította; hangsúlyozza, hogy ez éles ellentétben áll a migrációs 

kiadásokkal, és úgy véli, hogy ez további bizonyítéka annak, hogy a jól megtervezett 

fejlesztési politika sokkal jobb eredményre vezet, mint a rövid távú migrációs 

intézkedések; 

5. nagyon aggasztja a legutóbbi bizottsági javaslatokra jellemző azon tendencia, hogy a 

támogatható kiadások és a hivatalos fejlesztési támogatásra jogosult országok fejlesztési 

kiadásai, valamint a fejlesztési együttműködési támogatásra jogosult országok 
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meghatározása tekintetében figyelmen kívül hagyják az (EU) 233/2014 európai 

parlamenti és tanácsi rendelet1 jogilag kötelező erejű rendelkezéseit; emlékeztet arra, 

hogy az uniós kiadások jogszerűsége a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás egyik 

kulcsfontosságú alapelve, és hogy ha a Bizottság hiteles kíván maradni a jogállamiságot 

illetően, a politikai megfontolások nem írhatják felül az egyértelmű jogi 

rendelkezéseket; ezzel összefüggésben emlékezteti a Bizottságot az Európai Unió 

Bíróságának a Marokkóval és Nyugat-Szaharával folytatott együttműködés tárgyában 

nemrégiben hozott ítéletére2, amelyben a Bíróság kimondja, hogy az Unió 

következetesen megsértette a nemzetközi jogot; 

6. általánosságban egyetért a költségvetési támogatás használatával, de sürgeti a 

Bizottságot, hogy esetre lebontva állapítsa és határozza meg egyértelműbben a 

költségvetési támogatás révén elérendő fejlesztési eredményeket, és mindenekelőtt 

erősítse meg azokat az ellenőrzési mechanizmusokat, amelyek a kedvezményezett 

országokban figyelemmel kísérik az emberi jogok tiszteletben tartását, a jogállamiságot 

és a demokráciát; mélységes aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a költségvetési 

támogatást esetleg hogyan használják fel azokban az országokban, ahol nincs 

demokratikus felügyelet, vagy azért, mert nincs működő parlamentáris demokrácia, és a 

civil társadalom és a média nem szabad, vagy azért, mert a felügyeleti szerveknek nincs 

erre kapacitásuk; 

7. felhívja a Bizottságot, hogy az európai szomszédságpolitika példáját követve és a 

„többért többet” elvet bevezetve építse be a fejlesztés ösztönzőkre épülő 

megközelítését; úgy véli, hogy minél nagyobb eredményeket elérve és minél 

gyorsabban halad egy adott ország a demokratikus intézmények felépítése és 

megszilárdítása, a korrupció felszámolása, valamint az emberi jogok és a jogállamiság 

tiszteletben tartása irányába belső reformjai tekintetében, annál több támogatást kell 

kapnia az Uniótól; úgy véli, hogy e pozitív feltételeken alapuló megközelítés és a 

vidéken élő közösségeket szolgáló kis léptékű projektek finanszírozására való fokozott 

összpontosítás valódi változást hozhat, és garantálhatja, hogy az uniós adófizetők pénzét 

fenntarthatóbb módon költsék el; másrészt határozottan ellenzi, hogy a támogatást a 

határellenőrzéstől tegyék függővé; 

8. sajnálatának ad hangot, amiért az EU Afrikáért létrehozott szükséghelyzeti alapjának 

felállításakor nem került sor a Parlamenttel való előzetes konzultációra annak ellenére, 

hogy a Parlamentnek a Bizottság által vállalt politikai elkötelezettség alapján fokozott 

felügyeleti joga van az EFA programozása tekintetében; az Afrikáért létrehozott 

szükséghelyzeti alap projektjeiről szóló határozatok átláthatóságának fokozására 

irányuló hatékonyabb erőfeszítéseket kér, és hangsúlyozza, hogy továbbra sem áll 

rendelkezésre a Parlamenttel való rendszeres konzultációt szolgáló megfelelő keret, és 

sajnálatának ad hangot amiatt, hogy ezzel kapcsolatban semmilyen intézkedésre nem 

került sor. 

                                                 
1  A 2014–2020-as időszakra szóló fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköz létrehozásáról szóló, 

2014. március 11-i 233/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 44. o.). 
2  A Bíróság C-104/16 P. sz. Tanács kontra Front Polisario ügyben 2016. december 21-én hozott ítélete, 

ECLI:EU:C:2016:973. 
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