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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 költségvetésnek megfelelően hozzá kell járulnia a 2030-ig 
tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrend és az abban megfogalmazott 
fenntartható fejlődési célok teljesítéséhez; hangsúlyozza, hogy a fenntartható fejlődési 
célokat stratégiai prioritásként kell kezelni, és hogy végrehajtásuknak az EU 
valamennyi belső és külső politikájában meg kell jelennie;

2 hangsúlyozza, hogy az Uniónak és tagállamainak eleget kell tenniük a 2015-ben 
megerősített azon közös kötelezettségvállalásuknak, hogy 2030-ig az általuk nyújtott 
hivatalos fejlesztési támogatást bruttó nemzeti jövedelmük 0,7%-ára emelik; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy terjesszenek elő kötelező érvényű menetrendet e 
szint fokozatos elérésére; emlékeztet az Unió azon közös kötelezettségvállalására, hogy 
GNI-je 0,20%-át a legkevésbé fejlett országoknak nyújtandó hivatalos fejlesztési 
támogatásra fordítja; megismétli a Bizottság azon kötelezettségvállalását, hogy teljes 
hivatalos fejlesztési támogatása legalább 20%-át a humán fejlődés és a társadalmi 
befogadás céljaira fordítja;

3. ismét kifejezi a fejlesztési támogatások nem fejlesztési célú felhasználása tekintetében 
érzett aggodalmát, és hangsúlyozza, hogy a hivatalos fejlesztési támogatás kritériumait 
nem teljesítő támogatásokat a fejlesztési együttműködési eszköztől eltérő eszközökből 
kell finanszírozni; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a közelmúltban a fejlesztési 
együttműködési eszköz keretében forrásokat különítettek el az Iránnal folytatott 
párbeszéd és együttműködés fejlesztésére (21 02 04. Együttműködés a Közel-Kelettel); 
emlékeztet arra, hogy Irán a közepes jövedelmű országok felső sávjába tartozó ország, 
ezért a partnerségi eszközből kell támogatást kapnia;

4. felhívja a figyelmet a Mianmarnak nyújtott, folyamatban lévő ágazati költségvetés-
támogatási kifizetésekre (21 02 02. Ázsia); emlékeztet az ENSZ jelentésére, amely 
szerint több mint 10 000 rohindzsát gyilkoltak meg, valamint hogy a több mint 700 000 
rohindzsa tömeges kivándorlása Mianmarból „az etnikai tisztogatás iskolapéldája”; úgy 
véli, hogy ilyen körülmények között a kormány számára biztosított költségvetés-
támogatást fel kell függeszteni, és a pénzt más csatornákon (például nemzetközi 
szervezeteken és nem kormányzati szervezeteken) keresztül kell elkölteni a 
legszegényebbek megsegítése érdekében;

5. ragaszkodik ahhoz, hogy jelentős mértékben növeljék a humanitárius segítségnyújtásra 
vonatkozó költségvetési tételeket annak érdekében, hogy fel lehessen készülni az új 
katasztrófákra és katasztrófahelyzetekre, ahelyett, hogy azok csak a folyamatban lévő 
válságokra vonatkoznának; emlékeztet arra, hogy a szükségállapot néha évekig is 
eltarthat;

6. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos 
alcímben a kifizetési előirányzatokat legalább a kötelezettségvállalási előirányzatokkal 
azonos szinten tartsák.


