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JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. elismerését fejezi ki az EU-nak az európai beruházási terv és az Európai Fenntartható 
Fejlődési Alap sikeres elindításáért, amelyet 28 garanciaeszköz jóváhagyása kísér, 
összesen 1,54 milliárd EUR összegű garanciát biztosítva 2018 novemberéig, és amely 
várhatóan 17,5 milliárd eurónyi összberuházást mozdít majd elő; hangsúlyozza, hogy a 
végrehajtás eredményeiről még nem készült értékelés, és hogy korai lenne bármiféle 
következtetést levonni a hatály és az eszközök kiterjesztéséről; kiemeli a tizenegyedik 
EFA félidős értékelésének megállapítását, miszerint a vegyes finanszírozás csak az 
esetek 50%-ában mobilizál kiegészítő forrásokat; ezért sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
Bizottság több eszközt javasolt a vegyes finanszírozás számára, a jövőbeli, 2021–2027-
es finanszírozási időszakra vonatkozóan;

2. üdvözli az EFA költségvetésbe való bevonását, amely szerepel a Bizottság jövőbeli 
Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszközre (NDICI) vonatkozó 
javaslatában;

3. kiemeli a köz- és magánszféra közötti partnerségekről (PPP-k) az Európai 
Számvevőszék által tett igen negatív megállapításokat1, 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 fejlődő 
országokban történő alkalmazása vonatkozásában, ahol a PPP-k sikeres végrehajtása 
még nehezebb, mint az Unión belül;

4. aggodalmát fejezik ki a tizenegyedik EFA félidős értékelésének megállapításai miatt, 
amelyek azt állítják, hogy „fennáll a veszélye annak, hogy az Európai Fejlesztési 
Alapnak olyan programoknak kell megfelelnie, amelyek eltérítik elsődleges céljától, a 
szegénység csökkentésétől, ami nehezen összeegyeztethető az Európai Fejlesztési Alap 
alapvető értékeivel, és veszélyezteti eredményességét”, hogy „a konzultációk ellenére 
csak ritkán veszik figyelembe a kormányok és a társadalmi szervezetek véleményét a 
programok kiválasztásánál (néhány jelentős kivétellel, például a csendes-óceáni 
térségben)”, valamint hogy „a tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap programjainak 
készítésekor így felülről építkező megközelítést alkalmaztak a koncentráció elvének 
érvényesítésére, azonban ez a Cotonoui Megállapodásban lefektetett partnerségi elv 
rovására történt”; sajnálja, hogy a Bizottság eddig teljes mértékben figyelmen kívül 
hagyta ezeket a megállapításokat;

5. emlékeztet a számvevőszéki különjelentésnek a Békou Vagyonkezelői Alapra 
vonatkozó főbb megállapításaira, köztük arra, hogy az alap felépítése megfelelő volt a 
Közép-afrikai Köztársaság vonatkozásában, és hogy hatása pozitív volt; hangsúlyozza, 
hogy ezt az értékelést nagymértékben megerősítették a Fejlesztési Bizottság 2018 
februárjában a Közép-afrikai Köztársaságba látogató eseti küldöttségének 

                                               
1 9/2018. sz. különjelentés: Köz-magán társulások az Európai Unióban: széles körben tapasztalhatóak 
hiányosságok, kevés előny valósult meg
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megállapításai, valamint a küldöttség azon következtetése is, hogy „az alap megfelelő 
módon képes kezelni a rehabilitáció, a megélhetés biztosítása és a hosszabb távú 
fejlesztés között váltakozó szükségleteket”; emlékeztet arra, hogy az alapot az EU 60 
hónapos időtartamra szóló, 2019 júliusában lejáró szükséghelyzeti alapjaként hozták 
létre, melynek meghosszabbítása hasznosnak tűnik, de ehhez az Európai Parlament 
egyetértése szükséges;

6. tudomásul veszi az Európai Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért (EUTF) eredményeit; 
emlékeztet azonban arra, hogy az EUTF fejlesztési költségvetési sorokból származó 
forrásait nem szabad a migránsok jogait veszélyeztető biztonsági intézkedésekre 
fordítani; emlékeztet arra, hogy az uniós fejlesztési együttműködés fő célkitűzésének a 
szegénység felszámolásának és a fenntartható fejlődésnek kell lennie; hangsúlyozza, 
hogy az EUTF projektjeinek integrálniuk kell az emberi jogokat a programozás 
alapjaiba, és hozzá kell járulniuk az emberi jogoknak az érintett országokban történő 
érvényesítéséhez; határozottan javasolja a nemek közötti egyenlőség és a nők 
szerepvállalásának előmozdítását az EUTF programjaiban, valamint a 
legkiszolgáltatottabbak – köztük a gyermekek és a fogyatékossággal élő személyek –
védelmét;

7. megállapítja, hogy az Európai Számvevőszék1 és a tizenegyedik EFA félidős 
értékelésének szerzői számos aggályt fogalmaztak meg az EUTF végrehajtását illetően: 

 a projektek végrehajtását illetően az EUTF-nek csak korlátozott hatása volt a 
folyamat felgyorsítására a hagyományos fejlesztési támogatáshoz képest;

 aggodalmak az EUTF projektjeinek várható eredményessége és fenntarthatósága 
felől, valamint afelől, hogy az Unió szorosan figyelemmel tudja-e kísérni a 
végrehajtásukat;

 az Észak-Afrikára és Afrika szarvára vonatkozó pénzügyi keretek nem 
rendelkeznek dokumentált kritériumokkal a projektjavaslatok kiválasztását 
illetően;

 súlyos hibák merültek fel a teljesítmény mérését illetően;

 nincs egyedi kockázatértékelési keret;

úgy véli, hogy ezen megállapítások tükrében az EUTF hozzáadott értéke erősen 
megkérdőjelezhető;

8. sajnálja, hogy a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik EFA keretében 2017-ben 
elszámolt kiadásokat lényeges hibaszint jellemzi, és hogy a hibaarány emelkedik –
ellentétben az Unió általános költségvetését jellemző hibaaránnyal; kiemeli, hogy hibák 
elsősorban a nemzetközi szervezetek és a tagállamok együttműködési ügynökségei által 
végrehajtott projektekhez kapcsolódó tranzakciók során fordulnak elő, és hogy a 
megvizsgált ilyen típusú tranzakciók esetében 36%-uknál merült fel számszerűsíthető 
hiba, ami nagyon sok; sürgeti a Bizottságot, hogy e megállapításokra válaszul készítsen 
részletes magyarázatot, és terjesszen elő egyértelmű tervet az Európai Parlament elé, 

                                               
1 A Számvevőszék 32/2018. sz. különjelentése
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amelyben felvázolja az e súlyos, aggodalomra okot adó helyzet orvoslásához szükséges 
lépéseket;

9. sajnálja, hogy a DG DEVCO-nak 2012 óta minden éves tevékenységi jelentésben 
fenntartást kellett kiadnia az elszámolások alapjául szolgáló ügyletek 
szabályszerűségéről, ami súlyos belső irányítási hiányosságokra utal;

10. kiemeli a Számvevőszék által megfogalmazott negatív megállapításokat az afrikai 
biztonsághoz nyújtott uniós támogatást illetően, amelyet gyakran az EFA-ból 
finanszíroztak:

 a nigeri és mali belbiztonsági erők kapacitásának megerősítése lassú, és súlyos 
aggodalmak merülnek fel a felelősségvállalást és a fenntarthatóságot illetően1;

 az Afrikai Béke- és Biztonsági Szervezet számára nyújtott uniós támogatás 
gyenge hatást ért el2.

hangsúlyozza továbbá annak komoly veszélyét, hogy az Afrikai Békekeret révén az 
AMISOM misszióban részt vevő burundi katonák számára nyújtott uniós támogatás 
közvetve az uniós szankciókkal sújtott burundi rezsimet finanszírozza; emlékeztet arra, 
hogy a DG DEVCO éveken keresztül fenntartásokat fogalmazott meg az Afrikai 
Békekeret támogatására nyújtott kiadásait illetően;

11. ebben az összefüggésben úgy véli, hogy az EU egyre nagyobb hangsúlyt fektet a 
biztonság és a fejlesztés közötti kapcsolatra, ami súlyos gondokat okoz a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodást illetően, és felhívja a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy 
alkalmazzanak sokkal óvatosabb megközelítést az afrikai biztonsághoz nyújtott uniós 
támogatás tekintetében;

12. komoly aggodalmának ad hangot amiatt, hogy 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban az 
éhezés világszerte egyre nagyobb méreteket öltött, és napjainkban több mint 820 millió 
ember szenved krónikus alultápláltságban, ugyanakkor az EU és tagállamai által az 
élelmezés- és táplálkozásbiztonság terén nyújtott hivatalos fejlesztési támogatás aránya 
a 2014. évi 8 %-ról 2016-ban 6 %-ra csökkent, a Bizottság által kezelt eszközök 
keretében az élelmezésbiztonságra vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalások 
pedig jelentősen csökkentek 2017-ben;

13. megjegyzi, hogy 2017-ben a Bizottság szerződéseket kötött az ENSZ ügynökségeivel 
több mint 411 millió EUR értékű hozzájárulásra az EFA-ból – melyek közül az 
Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja (166,33 millió EUR), a FAO (152,86 millió 
EUR) és az UNICEF (98,44 millió EUR) voltak a legnagyobb kedvezményezettek –, a 
Világbankkal kötött szerződések értéke pedig 92 millió EUR volt;

14. hangsúlyozza, hogy tekintettel az Egyesült Királyságnak a fejlesztésben betöltött fontos 
szerepére, az Egyesült Királyság távozását követően továbbra is fennmarad az Unió és 
az Egyesült Királyság közötti szoros kapcsolat, az ország távozásából eredő veszteségek 

                                               
1 Az Európai Számvevőszék 15/2018. sz. különjelentése a nigeri és mali belső biztonsági erők kapacitásának 
megerősítéséről: korlátozott és lassú a haladás
2 20/2018. sz. különjelentés: Az Afrikai Béke- és Biztonsági Szervezetnek nyújtott uniós támogatás: újra kell 
gondolni a hangsúlyokat
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minimalizálása érdekében;

15. újólag megerősíti, hogy határozott fenntartásai vannak azzal kapcsolatban, hogy a 
Bizottság beterjesztett, az EFA-bizottság pedig elfogadott 2017-ben egy Eritreára 
vonatkozó nemzeti indikatív programot és egy éves cselekvési programot, miközben 
nem rendelkeztek meggyőző bizonyítékkal a tekintetben, hogy Eritreában reformokat 
vezettek volna be az emberi jogi helyzetet illetően, vagy javították volna azt; emlékeztet 
a Bizottság és a főképviselő azon kötelezettségvállalására, hogy rendszeresen 
tájékoztatják a Parlamentet e tekintetben.

16. sürgeti a Bizottságot, hogy határozza meg jobban és értékelje egyértelműen az egyes 
esetekben elérendő fejlesztési eredményeket, és mindenekelőtt erősítse meg azokat az 
ellenőrzési mechanizmusokat, amelyek a kedvezményezett országokban figyelemmel 
kísérik a korrupció helyzetét, az emberi jogok tiszteletben tartását, a jogállamiságot és a 
demokráciát; mélységes aggodalmának ad hangot a költségvetési támogatás esetleges 
használata miatt olyan 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;

17. tekintettel a segélyezési módokat illetően a közvetlen támogatásokról a vagyonkezelői 
alapokra és a vegyes finanszírozásra – beleértve az Európai Fenntartható Fejlődési 
Alapot is – való váltásra, 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;

18. üdvözli a Cotonoui Megállapodást követő megállapodásra irányuló tárgyalások 
folyamatát az AKCS-EU keret fenntartása érdekében;

19. 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;

20. szorgalmazza az „Erasmus fiatal vállalkozóknak” program Európán kívüli országokra, 
különösen a fejlődő országokra való kiterjesztését, a szükséges pénzügyi források 
biztosítása mellett;

21. üdvözli az Európai Számvevőszék 2018/35. sz. különjelentésében közzétett ajánlásait az 
uniós források nem kormányzati szervezetek általi felhasználása átláthatóságának 
javítására vonatkozóan, amelyekben 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 információk minőségét; ezért felhívja a 
Bizottságot, hogy a jelenlegi mandátum lejárta előtt hajtsa végre ezeket a javaslatokat;

22. 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 



AD\1174786HU.docx 7/9 PE631.880v03-00

HU

demokratikus intézmények felépítése és megszilárdítása, valamint az emberi jogok és a 
jogállamiság tiszteletben tartása terén, annál több támogatást kell kapnia az Uniótól;

23. 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;

24. 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;

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

26. felhívja a figyelmet az energiaszegénység fejlődő országokban tapasztalt mértékére és 
következményeire, valamint az EU efféle 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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