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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. emlékeztet arra, hogy az uniós kiadások jogszerűsége a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás egyik kulcsfontosságú alapelve; 

2. 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; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az emberi jogi normák a 
fejlesztési együttműködési eszköz keretében folytatott valamennyi együttműködés során 
biztosítva legyenek, és kitart amellett, hogy a szegénység hosszú távú sikeres leküzdése 
érdekében az Uniónak foglalkoznia kell a szegénység és az egyenlőtlenségek okaival;

3. sajnálja, hogy a Bizottság nem tesz jelentést arról, illetve nem követi nyomon, hogy az 
uniós költségvetés és szakpolitikák hogyan járulnak hozzá a fenntartható fejlődéshez és 
a fenntartható fejlődési célok eléréséhez; megjegyzi, hogy a Bizottság nemrégiben 
közzétett egy vitaanyagot, amely forgatókönyveket vázol fel a fenntartható Európa 
számára; sajnálja azonban, hogy ez a dokumentum nem tartalmaz hiányelemzést arról, 
hogy az Uniónak mit kell tennie a költségvetés, a politika és a jogalkotás terén, és nem 
mutatja be azt sem, hogy az uniós kiadási programok hogyan járulnak hozzá a 
fenntartható fejlődési célok megvalósításához;

4. általánosságban üdvözli a költségvetési támogatás használatát, hogy az Unió támogassa 
általuk a fejlődő országokat reformtörekvéseikben és a fenntartható fejlődési célok 
elérésében, de sürgeti a Bizottságot, hogy esetre lebontva állapítsa és határozza meg 
egyértelműbben a költségvetési támogatás révén elérendő fejlesztési eredményeket, és 
mindenekelőtt erősítse meg azokat az ellenőrzési mechanizmusokat, amelyek a 
kedvezményezett országokban figyelemmel kísérik a korrupciót, valamint az emberi 
jogok, a jogállamiság és a demokrácia tiszteletben tartását.


