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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. sajnálja, hogy az Európai Számvevőszéknek nem állt módjában pozitív megerősítő 

nyilatkozatot kiadni az Európai Fejlesztési Alap (EFA) 2015-ös kiadásaira vonatkozóan; 

rámutat, hogy a hibaarány viszonylag magas, 5,8%-os, ha kimaradnak az olyan hibára 

nem hajlamos kiadások, mint a költségvetési támogatás és a nemzetközi szervezeteknek 

szóló kifizetések; megállapítja, hogy a fenti hibaarány jóval magasabb, mint a Globális 

Európa uniós költségvetésből megvalósult kiadásai, és kéri a Bizottságot, hogy adjon 

erre magyarázatot; 

2. elvben üdvözli a friss és új alapok gyors egyesítésére és a tőkeáttételi hatásokra 

irányuló, a migráció alapvető okainak kezelése érdekében tett konkrét erőfeszítéseket; 

azonban 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; megállapítja, hogy a 

Bizottság bejelentette, hogy a 11. EFA-ból összesen 1,5 milliárd EUR-t különít el a 

szükséghelyzeti alap számára, miközben más donorok 81,5 millió EUR-t vállaltak; 

sajnálatának ad hangot, amiért a Bizottság 2016. november közepére csak 47,14 millió 

EUR-t fizetett ki; az Afrikáért létrehozott szükséghelyzeti alap projektjeiről szóló 

határozatok átláthatóságának és elszámoltathatóságának fokozására irányuló 

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

a Parlamenttel való rendszeres konzultációt szolgáló megfelelő keret, és ezzel 

kapcsolatban semmilyen intézkedésre nem került sor; emlékeztet arra, hogy az alap 

konkrét rendeltetése a destabilizáció, a kényszerű lakóhelyelhagyás és az illegális 

migráció kiváltó okainak kezelése a nagyobb ellenálló-képesség, a piaci lehetőségek, az 

esélyegyenlőség, a biztonság és a fejlődés előmozdítása révén; 

3. 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;  

4. megállapítja, hogy a Bizottság nem bízik az évek óta működő Afrikai Békekeret 

végrehajtásában; ezzel összefüggésben meglepőnek tartja a Bizottság javaslatát, hogy 

még több forrást irányítsanak az afrikai biztonsági fellépések céljára; azt is 

hangsúlyozza, hogy 15 éve átmeneti megoldásnak számít az Afrikai Békekeret EFA-ból 

történő finanszírozása; hangsúlyozza, hogy ezekben az években a 

fejlesztésfinanszírozás pénzügyi szempontból jelentősen hozzájárult az afrikai 

biztonságpolitikákhoz, miközben nem léteznek fejlesztési célú uniós biztonsági 

kiadások; 

5. megállapítja, hogy miközben a Bizottság az általános költségvetésre alkalmazandó 

költségvetési rendelet jelentős egyszerűsítéseire tett javaslatot, az egyes EFA-kra 

továbbra is külön-külön saját költségvetési rendeletük vonatkozik; úgy véli, hogy egy 
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egységes költségvetési rendelettel csökkenteni lehetne a különböző EFA-k 

irányításának és végrehajtásának összetettségét; továbbá hangsúlyozza, hogy a 

Parlament hosszú ideje kéri az EFA uniós költségvetésbe történő beemelését;  

6. támogatja a költségvetési támogatás alkalmazását, de hangsúlyozza, hogy egyértelműen 

nyomon kell követni a kívánt fejlesztési eredményekhez való hozzájárulást, és a 

támogatás felhasználását az államháztartási gazdálkodás, a korrupció elleni eredményes 

küzdelem, a demokratikus felügyelet és elszámoltathatóság javulásától, valamint a 

kedvezményezett országok nemzeti parlamentjei és polgárai számára biztosított teljes 

átláthatóságtól kell függővé tenni; 

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

többért többet elvet bevezetve építse be a fejlesztés ösztönzőkre épülő megközelítését; 

úgy véli, hogy belső reformjai tekintetében minél nagyobb eredményeket elérve és 

minél gyorsabban halad egy adott ország a demokratikus intézmények felépítése és 

megszilárdítása, az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben tartása irányába, annál 

több támogatást kell kapnia az Uniótól; úgy véli, hogy e pozitív feltételeken alapuló 

megközelítés és a fokozott összpontosítás a vidéken élő közösségeket szolgáló kis 

léptékű projektek finanszírozására valódi változást hozhat és garantálhatja, hogy az 

uniós adófizetők pénzét fenntarthatóbb módon költsék el; 

8. nagy várakozással tekint a 11. EFA félidős felülvizsgálatáról szóló részletes tájékoztatás 

és konzultáció elé, amely felülvizsgálatnak figyelembe kell vennie a 2030-ig tartó 

időszakra vonatkozó menetrendet és a fejlesztési politikára vonatkozó új európai 

konszenzust, de amelynek teljes mértékben tiszteletben kell tartania a globális 

partnerség Nairobiban tartott magas szintű fórumán megerősített fejlesztéshatékonysági 

elveket, különösen a kedvezményezett országok prioritásokért vállalt felelősségét. 

9. újból felszólítja a Bizottságot, hogy 2020-ra a hozzon létre egy egyedi finanszírozási 

eszközt a tengerentúli országok és területek számára, figyelembe véve különleges 

státuszukat és azt, hogy az európai család tagjai; 
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