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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. tudomásul veszi az Európai Számvevőszék (a Számvevőszék) Mianmarnak/Burmának 
nyújtott uniós támogatásról szóló különjelentését és a Bizottság válaszát; üdvözli e 
tekintetben, hogy az EU vezető szerepet játszott a fejlesztési prioritások nehéz 
körülmények között és korlátozott személyzeti erőforrások mellett történő 
támogatásában, megjegyzi ugyanakkor, hogy az uniós támogatás csak részben bizonyult 
hatékonynak; támogatja a Számvevőszéket annak hangsúlyozásában, hogy fokozott 
figyelmet kell fordítani a hazai bevételek mozgósítására, különösen a feltörekvő 
gazdaságokban; tekintettel a mianmari hadsereg által elkövetett dokumentált 
atrocitásokra, komoly aggodalmának ad hangot az uniós költségvetésből Mianmarnak 
nyújtott folyamatos ágazati költségvetési támogatás miatt; 

2. nagyon aggasztja a bizottsági javaslatokra jellemző azon tendencia, hogy a támogatható 
kiadások és a hivatalos fejlesztési támogatásra (ODA) jogosult országok fejlesztési 
kiadásai, valamint a fejlesztési együttműködési eszköz (DCI) keretében támogatásra 
jogosult országok meghatározása tekintetében figyelmen kívül hagyják a 233/2014/EU 
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 a politikai megfontolások nem írhatják felül az 
egyértelmű jogi rendelkezéseket; emlékeztet arra, hogy a fejlesztési együttműködési 
eszköz elsősorban a szegénység elleni küzdelemre szolgáló eszköz;

3. üdvözli, hogy a Bizottság reagált a Parlament által a külső támogatások kezeléséről 
szóló jelentések és a fő teljesítménymutatók vonatkozásában tett észrevételekre, 
amelyeket a 2016-os pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló, 2018. április 18-i 
állásfoglalása2 tartalmaz, és változtatásokat hajtott végre azok javítása érdekében; 
megjegyzi, hogy a Bizottság titoktartási korlátozások nélkül továbbította a külső 
támogatások kezeléséről szóló 2017. évi jelentéseket a Parlamentnek, de sajnálatát 
fejezi ki amiatt, hogy az e jelentésekhez való hozzáférés valójában még nehézkesebbé 
vált; várakozással tekint az elé, hogy a jövőben a Parlament könnyebben hozzáférjen 
ezekhez a jelentésekhez; 

4. helyteleníti, hogy a külső fellépések finanszírozására vonatkozó uniós eszközök 
végrehajtásáról szóló bizottsági éves jelentést egyre többször késve teszik közzé, ami 
gyakorlatilag akadályozza a Parlament felügyeletét és a nyilvános elszámoltathatóságot, 
mivel a 2016. évi jelentést csak 2018 márciusában, a 2017. évi jelentést pedig még 
mindig nem tették közzé; felkéri a Bizottságot, hogy legkésőbb 2019. szeptember 
végéig tegye közzé a 2018. évi jelentést, és tartsa fenn ezt a menetrendet a következő 
években is;

5. sajnálja, hogy a Bizottság Nemzetközi Együttműködés és a Fejlesztés 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 233/2014/EU rendelete (2014. március 11.) a 2014–2020-as időszakra szóló 
fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköz létrehozásáról (HL L 77., 2014.3.15., 44. o.).
2 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.



PE631.872v03-00 4/7 AD\1176451HU.docx

HU

Főigazgatóságának minden éves tevékenységi jelentésben fenntartást kellett kiadnia az 
elszámolások alapjául szolgáló ügyletek szabályszerűségéről, ami komoly belső 
igazgatási hiányosságokra mutat rá; 

6. kiemeli a Számvevőszék igen negatív megállapításait a köz- és magánszféra közötti 
partnerségekről1 (PPP-k), valamint a Számvevőszék azon ajánlását, hogy „ne 
ösztönözzék a köz-magán társulások intenzívebb és minél szélesebb körű alkalmazását” 
az Unión belül; felhívja a Bizottságot, hogy teljes mértékben vegye figyelembe ezt az 
ajánlást a köz- és magánszféra közötti partnerségek olyan fejlődő országokban való 
kezelése során, ahol a PPP-k sikeres végrehajtása még nehezebb, mint az EU-n belül;

7. megjegyzi, hogy 2017-ben a Bizottság szerződéseket kötött az ENSZ ügynökségeivel 
közel 253,5 millió EUR értékű hozzájárulásra az uniós költségvetésből – melyek közül 
az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja (119,21 millió EUR), az UNICEF (29,34 
millió EUR) és az ENSZ Projektszolgáltatási Irodája (20,05 millió EUR) voltak a 
legnagyobb kedvezményezettek –, a Világbankkal kötött szerződések értéke pedig 
174,11 millió EUR volt;

8. hiszi, hogy a fejlődő országokban a béke, a biztonság és az igazságszolgáltatás 
előmozdítása alapvető fontosságú az Unió számára a migráció kiváltó okainak 
kezelésében; elismeri, hogy a biztonsággal kapcsolatos kiadások különösen fontosak a 
jelenlegi erőfeszítések során, hogy átfogó módon foglalkozzanak a biztonság és a 
fejlesztés közötti kapcsolattal, valamint hogy előrelépéseket tegyenek a 2030. évi 
fejlesztési menetrend 16. számú célja érdekében;

9. emlékeztet, hogy az EU kollektív kötelezettséget vállalt arra, hogy a bruttó nemzeti 
jövedelem 0,7%-át ODA-ra fordítja; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
dolgozzanak ki és terjesszenek elő reális ütemtervet a támogatásnak az említett szintre 
való fokozatos emelése érdekében; sajnálja, hogy az EU és tagállamai 2017-ben nem 
tettek előrelépést e cél elérése felé, mivel az általános uniós ODA 0,51%-ról 0,50%-ra
csökkent, és számos ország csökkentette hivatalos fejlesztési támogatását, megerősíti, 
hogy az uniós fejlesztési támogatást hatékonyabban kell felhasználni, és a hivatalos 
fejlesztési támogatást azokra az ágazatokra kell összpontosítani, ahol arra a leginkább 
szükség van, nevezetesen a kapacitásépítésre, a jó kormányzásra, az egészségügyre, az 
oktatásra, a mezőgazdaságra, a vízellátásra és a megfelelő higiénés körülményekre, 
valamint az energiára; hangsúlyozza, hogy a karbantartási támogatást helyben képzett 
technikai szakértővel kell biztosítani; emlékeztet azon kötelezettségvállalásra, hogy 
rövid távon 0,15–0,20%-os ODA/GNI arányt biztosítanak a legkevésbé fejlett 
országoknak, 2030-ig pedig 0,20%-ot érnek el; 

10. tekintettel a segélyezési módokat illetően a közvetlen támogatásokról a vagyonkezelői 
alapokra és a vegyes finanszírozásra – beleértve az Európai Fenntartható Fejlődési 
Alapot is – való átállásra, felhívja a Tanácsot, a Bizottságot és az Európai Beruházási 
Bankot, hogy az Európai Parlamenttel fogadjanak el intézményközi megállapodást a 
fejlesztési politikáról szóló új európai konszenzusban meghatározott politikai elvek 
alapján az átláthatóságra, az elszámoltathatóságra és a parlamenti vizsgálatra 
vonatkozóan;

                                               
1 9/2018. sz. különjelentés: Köz-magán társulások az Európai Unióban: széles körben tapasztalhatóak hiányosságok, 
kevés előny valósult meg
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11. szorgalmazza az „Erasmus fiatal vállalkozóknak” program Európán kívüli országokra, 
különösen a fejlődő országokra való kiterjesztését, a szükséges pénzügyi források 
biztosítása mellett;

12. üdvözli a Számvevőszék 2018/35. sz. különjelentésében közzétett ajánlásait az uniós 
források nem kormányzati szervezetek általi felhasználása átláthatóságának javítására 
vonatkozóan, amelyben többek között azt ajánlja, hogy a Bizottság javítsa számviteli 
rendszerében a nem kormányzati szervezetekre vonatkozó információk 
megbízhatóságát, és hogy a Bizottság javítsa a nem kormányzati szervezetek által 
felhasznált forrásokra vonatkozóan gyűjtött információkat; ezért felhívja a Bizottságot, 
hogy a jelenlegi mandátum lejárta előtt hajtsa végre ezeket a javaslatokat;

13. teljes mértékben elismeri számos kihívás összetettségét és a sokrétű és egymást 
kiegészítő válaszintézkedések iránti igényt, azonban kitart amellett, hogy a 
finanszírozási rendelkezéseknek egyértelműeknek kell lenniük, és hogy a nemzetközi 
kötelezettségvállalásokat tiszteletben kell tartani;

14. az európai szomszédságpolitika példáját követve és a „többért többet” elvet bevezetve a 
fejlesztés ösztönzőkre épülő megközelítésére szólít fel; úgy véli, hogy minél 
eredményesebb és gyorsabb belső reformokat hajt végre egy adott ország a 
demokratikus intézmények felépítése és megszilárdítása, valamint az emberi jogok és a 
jogállamiság tiszteletben tartása terén, annál több támogatást kell kapnia az Uniótól;

15. elismeri, hogy nincs olyan ország, amely anélkül fejlődött, hogy bővítette volna 
kereskedelmi kapcsolatait szomszédjaival és a világ többi részével; továbbra is ösztönzi 
a kereskedelmi tevékenységek támogatására szolgáló finanszírozást annak érdekében, 
hogy a fejlődő országok jelentősebb mértékben vehessenek részt a globális 
értékláncokban a jövőben; ezzel összefüggésben hangsúlyozza a digitális összeköttetés 
növekvő fontosságát annak érdekében, hogy a fejlődő országok kiegyensúlyozottabban 
részesülhessenek a globalizáció előnyeiből;

16. kiemeli a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatásának rendkívüli fontosságát, és 
szorgalmazza különösen olyan helyi megoldások kialakítását, amelyek segítik a 
finanszírozás hozzáférhetőbbé tételét, valamint a mikrohitelezés és a garanciarendszerek 
további erősítését;

17. hangsúlyozza a fejlődő országokban a jó kormányzás, a demokrácia és a jogállamiság 
támogatását célzó finanszírozás növelésének fontosságát az elszámoltatható és átlátható 
intézmények előmozdítása, a kapacitásépítés támogatása, valamint a részvételen alapuló 
döntéshozatal és az információkhoz való nyilvános hozzáférés elősegítése érdekében;

18. hangsúlyozza a tiszta víz biztosításának és további szennyvízkezelő létesítmények 
építésének fontosságát;

19. felhívja a figyelmet az energiaszegénység fejlődő országokban tapasztalt mértékére és 
következményeire, valamint az Unió e típusú szegénység csökkentésére irányuló 
erőteljes szerepvállalására; hangsúlyozza, hogy erős és összehangolt erőfeszítésekre van 
szükség a kormányok és az érintett országok érdekelt felei részéről az 
energiaszegénység csökkentése érdekében.
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