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JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
jelentésébe foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. emlékeztet arra, hogy az Unió többéves pénzügyi keretének 4. fejezete a 2007–2013-as 
időszak alatt sokszor szorult korrekcióra a túlzottan szűkös pénzügyi keretösszegek és a 4. 
fejezet váratlan körülmények felmerülésekor szükséges rugalmasságának hiánya miatt 
egyaránt; megerősíti azon álláspontját, amely szerint az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés révén az Unióra ruházott új hatáskörök megfelelő kiegészítő finanszírozást 
tesznek szükségessé a 2007–2013-as többéves pénzügyi kerethez képest, hogy az Unió 
betölthesse a nemzetközi színtéren vállalt szerepét, eleget téve ugyanakkor korábbi 
kötelezettségvállalásainak is; hangsúlyozza, hogy az uniós támogatás kiegészítője a 
tagállami finanszírozásnak, és katalizátorként az olyan régiókban való fellépésre ösztönöz, 
amelyek nem részesülnek kétoldalú támogatásban; különösen támogatja a Bizottság által 
javasolt eljárásokat, melyek célja a tagállamok és az uniós fellépések közös 
programozásának megerősítése;

2. e tekintetben úgy véli, hogy a bizottsági javaslatban szereplő, a 4. fejezetre vonatkozó 
keretösszeg tükrözi az Európai Parlament törekvéseit – amelyeket 2011. június 8-i 
állásfoglalásában is megfogalmazott1 – és azt, amire valójában szükség van az Unió külső 
tevékenységéhez; örömmel veszi tudomásul az üzenetet, melyet e javaslat közvetít az 
Unió partnereinek összessége, a kedvezményezett országok és a többi donor ország felé; 
megjegyzi ugyanakkor, hogy a bizottsági javaslat csupán a szükséges minimumot 
tartalmazza ahhoz, hogy az Unió teljesítse az állam- és kormányfők által vállalt és a 
Lisszaboni Szerződésben szereplő célokat; elvárja a Tanácstól, hogy amennyiben nem áll 
módjában teljes mértékben támogatni a Bizottság javaslatát, határozza meg egyértelműen 
és indokolja meg, hogy mely prioritásait vagy projektjeit kell elvetni vagy azok méretét 
csökkenteni, annak ellenére, hogy európai hozzáadott értékük bebizonyosodott;

3. ismételten hangsúlyozza azonban azon szilárd meggyőződését, hogy a többéves pénzügyi 
keret egészének tekintetében valamennyi fél által szükségesnek tartott fokozott 
költségvetési rugalmasság különösen fontos a 4. fejezeten belül; felkéri a Bizottságot, 
hogy szükség esetén tegyen javaslatot a szóban forgó fejezetre vonatkozó egyedi 
szabályokra a válságokkal és a nem programozható kötelességekkel szembeni 
reakciókészség biztosítása érdekében, maradéktalanul tiszteletben tartva ugyanakkor a 
költségvetési hatóság előjogait;  tudomásul veszi azonban, hogy a Bizottság minden 
többéves program keretében javasolta a mechanizmusok javítását annak érdekében, hogy 
az Unió képessé váljon finanszírozását a politikai szükségletekhez és kényszerekhez 
igazítani; 

4. ismételten kéri, hogy kerüljön bevezetésre egy alkalmas eljárás a 4. fejezeten belüli 
felhasználatlan összegek költségvetési év végén történő átcsoportosítására; úgy véli 

                                               
1 Az említett napon elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0266, az Európai Parlament „Befektetés a jövőbe: új 
többéves pénzügyi keret a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért” című állásfoglalása.
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továbbá, hogy a Parlament részéről a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretről szóló tanácsi rendelettel való egyetértést többek között attól kell 
függővé tenni, hogy a Tanács elfogadja-e a Bizottságnak a pénzügyi eszközök által 
eredményezett bevételek és visszafizetések újbóli felhasználására vonatkozó javaslatát; 
örömmel veszi tudomásul, hogy a Bizottság az innovatív pénzügyi eszközök hathatósabb 
használatát javasolja a külkapcsolatok terén az érintett szervezetek és pénzügyi 
intézmények szélesebb körével; 

5. ismételten hangsúlyozza, hogy támogatja a 2014–2020-as időszakra javasolt, az Unió 
külső tevékenységének megvalósítását szolgáló eszközök összességét1 , különösen a 
szomszédsági támogatási eszközt; hangsúlyozza, hogy a keleti és déli szomszédainknak 
nyújtott támogatások közötti egyensúlyt fenn kell tartani, a kedvezményezett országok 
teljesítményének figyelembevétele mellett; örömmel veszi tudomásul az új partnerségi 
eszközt, mely a szándékok szerint új együttműködési formát fog bevezetni az Unió 
számára stratégiailag fontos országokkal;

6. ismételten hangsúlyozza, hogy támogatja az Európai beruházási Bankot és az Európai 
Újjáépítési és Fejlesztési Bankot, amelyek biztosak lehetnek abban, hogy az Unió 
biztosítani fogja a szomszédos országokkal folytatott pénzügyi együttműködést, 
különösen a kkv-k finanszírozása és a mikrohitelek tekintetében;

7. úgy véli, hogy a tagjelölt és lehetséges tagjelölt országoknak, valamint az egyéb 
kedvezményezett és partnerországoknak nyújtott pénzügyi támogatás rugalmasságát 
fokozni kell; meggyőződése, hogy az Unió költségvetés terén kifejtett erőfeszítéseinek 
összhangban kell állniuk a csatlakozási tárgyalások ritmusával és tényleges 
előmenetelével a „többért többet” elvnek megfelelően, figyelembe véve az Unió 
befogadóképességét is; hangsúlyozza, hogy a „többért többet” elv azt is jelenti, hogy a 
kötelezettségvállalásaikat nem teljesítő országok kevesebb forráshoz jutnak;

8. emlékeztet az Unió felelősségére a világ biztonsága, a demokrácia, a jogállamiság 
tiszteletben tartása és a fenntartható és inkluzív gazdasági növekedés előmozdítása 
tekintetében; nyomatékosan hangsúlyozza az uniós többéves programok, például a 
stabilitási eszköz és az emberi jogok európai eszköze hozzáadott értékét e tekintetben; 
hangsúlyozza továbbá, hogy az uniós külső fellépések programjait hozzáférhetőbbé kell 
tenni a civil szervezetek, a szociális partnerek és a helyi és regionális hatóságok számára, 
részvételük és felelősségtudatuk javítása céljából;

9. határozottan támogatja, hogy a sürgősségisegély-tartalékot – amely jelenlegi formájában 
különösen hatékonynak bizonyult – tartsák fenn nem programozott, a 2014–2020 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret felső összeghatárain túlmenően 

                                               
1 Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz, Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, Stabilitási Eszköz, Európai 
Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz, Fejlesztési Együttműködési Eszköz, a demokrácia és az emberi 
jogok európai eszköze, közös kül- és biztonságpolitika, humanitárius segítségnyújtási eszköz, Polgári Védelmi 
Pénzügyi Eszköz, makrogazdasági támogatás, európai garanciaalap a külső tevékenységekhez.
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finanszírozott tartalék formájában, és rendeljenek hozzá jelentős és realisztikus pénzügyi 
előirányzatokat, ami lehetővé teszi az Unió számára, hogy a tartalék eseti 
igénybevételével gyorsan reagáljon előre nem látható szükségletekre és váratlan 
válságokra; a jó irányban tett igen pozitív lépésként üdvözli a Bizottság javaslatát, amely 
szerint ennek finanszírozását a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
kerethez képest (2011-es árakon) 350 millió euróra kell növelni, és lehetővé kell tenni az 
összeg n+1. évig történő felhasználását; hangsúlyozza, hogy a sürgősségisegély-tartalék 
beolvasztása a 4. fejezetbe – amit egyes tagállamok javasolnak – annak veszélyével jár, 
hogy csökken az Unió külső tevékenységére rendelkezésre álló teljes keretösszeg; 

10. fontosnak tartja az Unió külpolitikájának hatékonysága szempontjából, hogy az Európai 
Külügyi Szolgálat elegendő forrással rendelkezzen az egyre több rá bízott feladat 
ellátásához; e tekintetben hangsúlyozza azonban, hogy ezeket a forrásokat a lehető 
leghatékonyabb módon, többek közt kiegyensúlyozottabb személyzeti struktúra révén kell 
felhasználni.
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