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JAVASLATOK 

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

állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat: 

1. hangsúlyozza, hogy az uniós költségvetésből finanszírozott fejlesztési segítségnyújtást 

legalább a többéves pénzügyi keretben előirányzott szinten kell tartani, és annak 

középpontjába továbbra is a szegénység felszámolására irányuló hosszú távú 

erőfeszítéseket kell állítani; a legkevésbé fejlett országokra való kiemelt összpontosítást 

kér; 

2. elismeri, hogy nincs olyan ország, amely anélkül fejlődött, hogy kereskedelmi 

kapcsolatokat folytatott volna szomszédaival és a világ többi részével; továbbra is 

ösztönzi a kereskedelmi tevékenységek finanszírozására nyújtott támogatást annak 

érdekében, hogy a fejlődő országok jelentősebb mértékben részt vehessenek a globális 

értékláncokban a jövőben; ennek kapcsán hangsúlyozza, hogy a finanszírozásnak hozzá 

kell járulni a fenntartható és inkluzív növekedéshez, valamint a szigorú munkaügyi és 

környezetvédelmi normák előmozdításához; ezzel összefüggésben hangsúlyozza a 

digitális összeköttetés növekvő fontosságát annak érdekében, hogy a fejlődő országok 

kiegyensúlyozottabban részesülhessenek a globalizáció előnyeiből; 

3. hangsúlyozza, hogy a példa nélküli mértékű konfliktusok és az éghajlatváltozással 

kapcsolatos katasztrófák által kiváltott humanitárius szükségletek miatt maradéktalanul 

ki kell használni a IV. fejezeten belüli tartalékkeretet, és meg kell próbálni megelőzni az 

újabb válságokat; hangsúlyozza, hogy – Európa szomszédságán túlmutatóan is – 

fokozni kell az uniós humanitárius segítségnyújtást; 

4. hangsúlyozza, hogy az uniós költségvetésnek megfelelően hozzá kell járulnia a 2030-ig 

tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend betartásához és 17 

fenntartható fejlesztési célja eléréséhez; emlékeztet arra, hogy a terv végrehajtásának 

érintenie kell az Unió belső és külső szakpolitikáit, valamint kiegyensúlyozott és 

összefüggő módon ki kell terjednie a fenntartható fejlődés három dimenziójára, a 

különböző fenntartható fejlesztési célok közötti kölcsönös kapcsolat 

figyelembevételével; 

5. megjegyzi, hogy a 2014–2017-es időszakra nem teljesül az a követelmény, hogy a 

Fejlesztési Együttműködési Eszköz (DCI) keretében nyújtott segítség 20%-át alapvető 

szociális szolgáltatásokra, különösen az egészségügyre és az oktatásra kell fordítani1; 

úgy véli, hogy a humán fejlődésbe, és elsősorban a szexuális és reproduktív 

egészségügyi ellátáshoz és jogokhoz való hozzáférésbe történő befektetéseket növelni 

kell annak érdekében, hogy az általános tilalmi szabály („global gag rule”) negatív 

hatásait ellen lehessen tételezni; 

6. emlékeztet arra, hogy a 2017-es költségvetésben a DCI humán fejlődésre elkülönített 

költségvetési sora csökkent az eredeti többéves tervezéshez képest; megjegyzi, hogy a 

Bizottság kijelentette, hogy ez csupán későbbre ütemezés, nem pedig a program 

csökkentése; ezért fontosnak tartja a humán fejlődés költségvetési során egy jelentős 

                                                 
1  https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/draft-eval-report-dci_en.pdf 
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növelés megőrzését a tavalyi költségvetéshez képest; 

7. kiemeli a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatásának fontosságát, és kéri 

különösen a mikrohitelezés és a garanciarendszerek erősítését; 

8. ösztönzi duális szakképzési intézmények létrehozását a fejlődő országokban, ahol a 

fiatalok amellett, hogy az adott szakma gyakorlati elemeire összpontosító 

tanulószerződéses szakmai gyakorlati képzésben vesznek részt, elméleti előadásokat 

hallgatnak szakosodott, szakképesítést nyújtó iskolákban; 

9. kéri az „Erasmus fiatal vállalkozóknak” program Európán túlra, különösen a fejlődő 

országokra történő kiterjesztését, a szükséges pénzügyi források biztosításával; 

10. úgy véli, hogy az uniós költségvetésnek a migrációs kihívásra való válaszadásra történő 

igénybevételét az e területen kialakított közös politikának kell kísérnie; hangsúlyozza, 

hogy a fejlesztési támogatást nem szabad a migrációs ügyeket érintő együttműködéstől 

– például a határigazgatástól és a visszafogadási megállapodásoktól – függővé tenni; 

emlékeztet arra, hogy a migrációs és menekültügyi válság jelentős hatással volt az uniós 

költségvetésre, és az elkövetkező években továbbra is dinamikus válaszokat fog 

igényelni; 

11. teljes mértékben elismeri sok kihívás összetett jellegét és a sokrétű és egymást 

kiegészítő válaszintézkedések meghozatalának szükségességét, azonban kitart amellett, 

hogy a finanszírozási rendelkezéseknek egyértelműeknek kell lenniük, és hogy 

tiszteletben kell tartani a nemzetközi kötelezettségvállalásokat; megismétli, hogy 

elutasítja a fejlesztési támogatás nem fejlesztési célú felhasználását, és hangsúlyozza, 

hogy a hivatalos fejlesztési támogatás kritériumait nem teljesítő kérelmeket a fejlesztési 

együttműködési eszköztől (DCI) eltérő eszközökből kell finanszírozni; sajnálatát fejezi 

ki az új alapok parlamenti felügyeletének hiánya miatt; hangsúlyozza, hogy a DCI 

előnyeiből részesülő mechanizmusoknak, különösen az Afrikával foglalkozó uniós 

szükséghelyzeti alapnak, valódi, hosszú távú fejlesztési célokat kell szolgálniuk, és a 

partnerországok fejlesztési szükségleteire kell választ adniuk, nem pedig a donorok 

politikai céljaira; emlékeztet a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz 

létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 230/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 

javaslatról szóló, 2017. július 5-i véleményére, amely kizárja a Fejlesztési 

Együttműködési Eszköz hozzájárulását a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló 

eszköz finanszírozásához; 

12. hangsúlyozza, hogy az Uniónak és tagállamainak eleget kell tenniük a 2015-ben 

megerősített azon közös kötelezettségvállalásuknak, hogy a hivatalos fejlesztési 

támogatást bruttó nemzeti jövedelmük 0,7 %-ára emelik; felhívja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy terjesszenek elő kötelező érvényű menetrendet a szint fokozatos 

elérésére; 

13. hangsúlyozza a fejlődő országokban a jó kormányzás, a demokrácia és a jogállamiság 

támogatását célzó finanszírozás növelésének fontosságát az elszámoltatható és átlátható 

intézmények előmozdítása, a kapacitásbővítés támogatása, valamint a részvételen 

alapuló döntéshozatal és az információkhoz való nyilvános hozzáférés elősegítése 

érdekében; 
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14. ismételten hangsúlyozza, hogy az Egyesült Királyság hozzájárulása az uniós fejlesztési 

támogatási költségvetés 15%-át teszi ki; felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy 

gondolják át az uniós fejlesztési segélyek céljait és prioritásait a brexit után; 

15. úgy véli, hogy az alapok elterjedése, amit az erőforrások hiánya tesz szükségessé, 

aláássa a költségvetés egységességét, és ellentmond az átláthatóság és a demokratikus 

elszámoltathatóság követelményeinek; ismételten hangsúlyozza, hogy egyrészt az 

Európai Fejlesztési Alap (EFA) költségvetésbe történő bevonása, másrészt pedig egy 

külön eszköz létrehozása a fejlesztési együttműködéssel kapcsolatos biztonsági 

kiadások finanszírozására erősítené az uniós intézkedések hatékonyságát. 
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