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JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felhívja a 2013 utáni fenntartható Európai Unióval kapcsolatos 
politikai kihívásokkal és költségvetési forrásokkal foglalkozó különbizottságot mint felelős 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel a világ számos részén az emberi nélkülözés egyik gyökere a környezet állapotának 
romlása; és mivel a fejlődés környezetvédelmi alapjainak figyelembe nem vétele 
jelentősen csökkentheti, sőt akár veszélybe is sodorhatja a támogatás hatékonyságát, míg 
a környezeti kérdések kezelése fokozhatja annak értékét,

B. mivel a fejlődés innovatív finanszírozásával foglalkozó vezető csoport a millenniumi 
fejlesztési célok 2015-ig történő teljesítésével, valamint a GNI 0,7%-ának megfelelő 
hivatalos fejlesztési támogatásra (ODA) vonatkozó cél és a környezeti válsággal 
kapcsolatos célok elérésével kapcsolatban felmerülő finanszírozási hiányt 2012 és 2017 
között évi 324−336 milliárd dollárra becsüli,

C. mivel a világgazdaság növekedése nem párosult hatékony eszközök bevezetésével arra 
vonatkozóan, hogy a világgazdasági tevékenységre adókat vessenek ki a globális 
közjavak finanszírozása érdekében,

D. mivel innovatív finanszírozási mechanizmusokra van szükség a millenniumi fejlesztési 
célok, valamint az éghajlatváltozás mérséklése és az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás iránti kötelezettségvállalásaink teljesítéséhez,

1. emlékeztet arra, hogy a millenniumi fejlesztési célok megvalósításának és a GNI 0,7%-át 
kitevő közös ODA-célérték elérésének 2015. évi határideje a következő többéves 
pénzügyi keret időszakára esik, és hogy fennáll a valós kockázata annak, hogy az EU 
nem fogja teljesíteni a fejlesztéssel kapcsolatos nemzetközi kötelezettségvállalásait; 
emlékeztet továbbá, hogy a millenniumi fejlesztési célok olyan minimum törekvések, 
hogy még az összes cél megvalósítása esetén is jelentős további finanszírozásra lesz 
szükség a szegénység elleni küzdelem és a világban élő szegények egészségügyi és 
oktatási színvonalának javítása érdekében; ennélfogva kitart amellett, hogy a fejlesztési 
együttműködési finanszírozási eszköz (DCI) alá tartozó országprogramok keretében a 
Bizottság által elkülönített támogatásból 20%-os referenciaösszeget az alap- és középfokú 
oktatásra, valamint az alapvető egészségügyi ellátásra kell fordítani;

2. emlékeztet arra, hogy amióta a millenniumi fejlesztési célokról először megállapodtak, a 
világ felgyorsult globalizációs folyamaton ment át és példátlan pénzügyi válsággal néz 
szembe; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a tagállamok továbbra is törekedjenek e 
célok elérésére;

3. emlékeztet a globális szolidaritási mechanizmus kialakításának mint a millenniumi 
fejlesztési célok egyik elérési módjának szükségességére; ugyanakkor rámutat arra, hogy 
az adóparadicsomok, a nem megfelelő kereskedelmi árazás és az illegális 
tőkekiáramlások jelentős mértékben akadályozzák a szegény országok fejlődését; ezért 
ismételten sürgeti az EU-t, hogy a G20-ak és az OECD keretében, illetve magán az Unión 
belül tegyen kezdeményezéseket az adóparadicsomok és az ártalmas adózási szabályok 
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felszámolására;

4. hangsúlyozza, hogy a fejlesztési célú pénzügyi műveletekkel foglalkozó munkacsoport 
által készített, a fejlődés innovatív finanszírozásával foglalkozó vezető csoport által 
megrendelt jelentés megállapítása szerint a valutaügyletek nemzetközi megadóztatása és 
a minden pénzügyi tranzakciót érintő adókivetés technikai, gazdasági és jogi szempontból 
megvalósítható lenne;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot egy európai szintű, pénzügyi műveletekre 
kivetendő adóra, tekintettel annak számos előnyére: ez segíthet a piacok stabilizálásában, 
valamint a hazai költségvetési konszolidációhoz és a szegénység felszámolására és az 
éghajlatváltozás kezelésére irányuló intézkedésekhez szükséges források 
előteremtésében;

6. emlékeztet arra, hogy a fejlesztés innovatív finanszírozása nem arra hivatott, hogy 
felváltsa, hanem hogy kiegészítse az ODA-t; azon a véleményen van, hogy a pénzügyi 
műveletekre kivetendő adó bevezetését ezért minden tagállam részéről egy még inkább 
kötelező erejű kötelezettségvállalással kell összekapcsolni arra vonatkozóan, hogy elérik 
a 0,7%-os ODA-célértéket, és további finanszírozást biztosítanak az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodásra;

7. hangsúlyozza, hogy a környezet, a természeti erőforrások és az ökoszisztémák által az 
emberi fejlődéshez és a szegénység felszámolásához való hozzájárulás el nem ismerése 
az egyik oka annak, amiért a millenniumi fejlesztési célok nem teljesültek; ezzel 
összefüggésben sajnálja, hogy a jelenlegi európai ODA-nak mindössze 3%-át fordítják 
környezetvédelmi kérdésekre; sürgeti a Bizottságot annak biztosítására, hogy a 
környezetvédelmi kérdéseknek minden külső politika és pénzügyi eszköz terén általános 
érvényt szereznek, különös tekintettel az éghajlatváltozáshoz és a biológiai sokféleség 
hanyatlásához fűződő jelenlegi kihívásokra;

8. hangsúlyozza, hogy a többéves pénzügyi keretnek többek között az alábbiakra kell 
irányulnia: a millenniumi fejlesztési célok elérése, az éghajlatváltozás, a biológiai 
sokféleség hanyatlásának és a források túlzott mértékű felhasználásának megfékezése; 
különösen azt hangsúlyozza, hogy a következő többéves pénzügyi keretnek támogatnia 
kell a szakpolitikák egységét, például annak biztosítása révén, hogy a mezőgazdasággal, 
halászattal, kereskedelemmel és energiával kapcsolatos egyes uniós kiadások és a 
fejlesztéspolitikai célkitűzések ne álljanak közvetlen ellentmondásban egymással;

9. szorgalmazza a 4. fejezet felső határértékének jelentős növelését, különösen a DCI 
vonatkozásában, mivel a szegénység csökkentése terén az utóbbi hét évben elért némi 
haladás ellenére a támogatási hatékonyság és a koordináció elégtelensége, továbbá a 
különböző természeti katasztrófák, valamint az energia-, élelmiszer-, pénzügyi és 
gazdasági válságok hatása miatt – különösen a szubszaharai Afrikában és Délkelet-
Ázsiában – még sok a tennivaló; továbbá rámutat, hogy a DCI néhány forrását új, nem a 
hivatalos fejlesztési támogatáshoz kapcsolódó tevékenységekhez csoportosították át;

10. hangsúlyozza, hogy a fejlesztési támogatási mechanizmusoknak a jólét megteremtésének 
előmozdítását is kell célozniuk, mivel továbbra is ez a szegénység mérséklésének 
alapvető eszköze; emlékeztet arra, hogy a becslések szerint évi 800 milliárd EUR tűnik el 
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a fejlődő országokból az illegális tőkekiáramlások miatt, aminek megakadályozása döntő 
lehet a szegénység felszámolása és a millenniumi fejlesztési célok megvalósítása 
szempontjából;

11. megállapítja, hogy a súlyos természeti vagy humanitárius katasztrófák kezelésére 
rendelkezésre álló források az elmúlt években elégtelennek bizonyultak, és rámutat, hogy 
az éghajlatváltozás miatt egyre gyakoribbak a természeti katasztrófák; felszólít ezért 
arra,hogy a humanitárius segítségnyújtási eszköz és a sürgősségi segélyre képzett tartalék 
kapjon több forrást;

12. felszólít arra, hogy a 4. fejezeten belül hozzanak létre egy megfelelően finanszírozott 
rugalmassági mechanizmust, annak érdekében, hogy a jövőben hatékonyan és gyorsan 
lehessen kezelni olyan váratlan eseményeket, mint az élelmiszerválság és a gazdasági 
világválság;

13. hangsúlyozza, hogy a fejlesztési politika területén bármely további finanszírozást 
koordinálni kell, és hatékony szinergiákat kell megvalósítani a tagállami fejlesztési 
programokkal és a tágabb nemzetközi közösség erőfeszítéseivel a tényleges hozzáadott 
érték európai szintű biztosítása érdekében;

14. ragaszkodik ahhoz, hogy a fejlődő országok számára az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemre, illetve az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra nyújtott 
segítségre irányuló kiadásokra tett jelenlegi és jövőbeli ígéreteknek a jelenlegi fejlesztési 
költségvetéseket ki kell egészíteniük, a két politika közötti megfelelő szintű koherenciát 
kell fenntartása mellett; felszólít arra, hozzanak létre önálló költségvetési tételt az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló intézkedések finanszírozására;

15. úgy véli, hogy nem hatékony három különböző eszközön keresztül támogatásokat juttatni 
Afrikának, és ez nem felel meg Afrika abbéli kívánságának, hogy egységes kontinensként 
fejlődhessen; ezért azt javasolja, hogy az Afrika–EU közös stratégiai partnerség 
figyelembevétele mellett dolgozzanak ki egységes finanszírozási mechanizmust Afrika 
számára; felszólít továbbá arra, hogy az Afrikai Unió intézményei részesüljenek nagyobb 
kapacitásépítési támogatásban;

16. felszólítja az EU-t, hogy fokozza minden konfliktusövezetben − köztük Palesztinában − a 
humanitárius helyzet enyhítésére irányuló erőfeszítéseit azáltal, hogy támogatja az 
UNRWA-t és segítséget nyújt a palesztin népnek az államiságra való felkészülésben;

17. ragaszkodik ahhoz, hogy az EUMSZ 208. cikkével összhangban az EU tartsa tiszteletben 
a szakpolitikák egységét a fejlesztési kötelezettségvállalások terén, és ennek keretében 
egyebek mellett jelentősen reformálja meg és csökkentse az agrártámogatásokat, és 
legfőképpen – tekintettel a fejlődő világ gazdálkodóira gyakorolt káros hatásukra –
vessen véget az európai piacról az innovatív ármechanizmusok és export-visszatérítések 
hatásának eredményeként eltávolított többletek exportjának;

18. aggodalommal jegyzi meg, hogy az uniós támogatás arányaiban inkább a közepes 
bevétellel rendelkező országoknak kedvez, mint az alacsony bevétellel rendelkező 
országoknak; különösen azt hangsúlyozza, hogy az EU támogatási programozása − 
amelynek célja, hogy lehetővé tegye a fejlődő országok számára a nemzetközi verseny 
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kívánalmaihoz való alkalmazkodást − a külföldi befektetések számára kevésbé vonzó, 
alacsony bevétellel rendelkező országok helyett különösen a közepes bevétellel 
rendelkező országoknak kedvez;

19. javasolja az EU számára a közepes jövedelmű országokkal folytatott adományozói 
kapcsolatának felülvizsgálatát, mivel sok feltörekvő gazdaság kinőtte a hagyományos 
fejlesztési együttműködés kereteit; inkább azt javasolja az EU számára, hogy a 
támogatást összpontosítsa ezen országokon belül a lakosság leginkább nélkülöző 
csoportjaira és a legszegényebb országokra, különösen a legkevésbé fejlett országokra;

20. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak a jelenleginél sokkal nagyobb skálán kell innovatív 
finanszírozási mechanizmusokat kidolgoznia és támogatnia, a mindenki számára nyitott 
finanszírozás megteremtése és a fejlődő világ kis- és középvállalkozásainak, illetve 
mikrovállalkozásainak nyújtott hatékony támogatás megvalósítása érdekében; úgy véli, 
hogy ez különböző eszközök révén valósítható meg, ilyenek például a mikrofinanszírozás 
területén konkrét szakértelemmel rendelkező helyi bankok és szervezetek 
együttműködésével nyújtott hitelgaranciák és megújuló alapok, melyekkel javítható az 
uniós költségvetés tőkeáttétele, és úgy véli, hogy ennek érdekében a nemzetközi 
pénzintézetekkel és a kétoldalú pénzintézetekkel való szoros együttműködésre van 
szükség;

21. felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy mozdítsa elő és törekedjen az alábbi 
innovatív fejlesztési finanszírozási eszközök végrehajtására: pénzügyi műveletekre 
kivetett adó, szállítási lefölözések, az illegális tőkekiáramlások elleni intézkedések, a 
hazautalások költségeinek csökkentése, valamint adósságmoratórium, illetve az adósság 
eltörlése;

22. rámutat arra, hogy noha a támogatás egyfajta húzóerõként is működhet a fejlődő országok 
számára, nem elegendő a fenntartható és tartós fejlődés garantálásához; ezért felszólítja a 
fejlődő országokat, hogy erősítsék meg és mozgósítsák hazai forrásaikat, valamint vonják 
be hatékonyan a hazai magánszektort és a helyi önkormányzatokat a millenniumi 
fejlesztési célokkal kapcsolatos menetrendbe, és vállaljanak nagyobb szerepet a 
millenniumi fejlesztési célokhoz fűződő saját projektjeikben;

23. emlékeztet arra, hogy a Lisszaboni Szerződés megszüntette annak formális akadályát, 
hogy az Európai Fejlesztési Alapot (EFA) az EU általános költségvetésébe be lehessen 
vonni; ezért ismét felszólít az EFA költségvetésbe történő bevonására, annak érdekében, 
hogy növeljék az AKCS-országok fejlesztési kiadásainak parlamenti ellenőrzését, 
valamint hogy következetesebbé és hatékonyabbá tegyék az uniós fejlesztési politikát;
ragaszkodik azonban ahhoz, hogy az EFA uniós költségvetésbe történő bevonása nem 
vezethet a fejlesztési kiadások általános csökkenéséhez a két különböző, már meglévő 
eszköz tekintetében, valamint hogy annak garantálnia kell a kiszámíthatóságot; egyúttal 
hangsúlyozza, hogy gondoskodni kell az AKCS-országok érdekeiről, például az uniós 
költségvetésben fejlesztési források elkülönítése révén az AKCS-országok számára;

24. felszólít arra, hogy az új többéves pénzügyi keret kidolgozásakor jelentősen növeljék az 
uniós garanciával fedezett EBB-kölcsönök összegét, az uniós fellépés uniós határokon 
túli hatékonyságának és láthatóságának fokozása érdekében, azzal a céllal, hogy 
megvalósuljanak a Lisszaboni Szerződésben foglalt uniós külpolitikai célkitűzések;
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25. felszólítja az EBB-t, hogy biztosítson a Bizottság számára minden szükséges információt 
azáltal, hogy az EBB finanszírozási műveleteiről szóló éves jelentés egy meghatározott 
szakaszát az EBB által a jelenlegi megbízatására irányadó rendelkezések betartására tett 
intézkedések részletes értékelésének szenteli, kizárva a garancia alól mindazon 
műveleteket, amelyek lehetővé tennék az adóelkerülés bármely formáját, illetve amelyek 
ahhoz közvetlenül vagy közvetve hozzájárulnak, és különös figyelmet fordítva az EBB 
azon műveleteire, amelyek offshore pénzügyi központokban elhelyezett pénzügyi 
eszközöket alkalmaznak;

26. aggodalommal állapítja meg, hogy az uniós támogatás nem összpontosít egyértelműen a 
szegénység felszámolására; emlékeztet arra, hogy a GDP növekedésével mért gazdasági 
növekedés fogalmát nem szabad összetéveszteni a „fejlődés” fogalmával, amely az 
életminőséget és az életkörülmények javulását is magukban foglaló minőségi 
szempontokra utal; ennek megfelelően arra sürgeti a Bizottságot, hogy tartózkodjon 
pusztán az „export által vezérelt” vagy „növekedésorientált” fejlesztési politikától, és
ehelyett támogatásával célozza meg a leginkább rászorulókat, ami egy szegényekre 
irányuló stratégia kialakítását vonja maga után olyan hosszú távú célkitűzések 
finanszírozása révén, mint például az egészségügy, az oktatás, az energiához való 
hozzáférés a vidéki térségekben, a kistermelők stb.;

27. ragaszkodik ahhoz, hogy a fejlesztéssel kapcsolatos költségvetési tételekhez tartozó 
kiadások a kedvezményezettek gazdasági és társadalmi fejlődését szolgálják, valamint az 
OECD Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága által elfogadott meghatározásokban foglalt 
hivatalos fejlesztéstámogatási kritériumoknak való megfelelést célozzák, és kifogástalan 
jogi intézkedéseket szorgalmaz annak biztosítására, hogy a fejlesztési költségvetéseket ne 
lehessen más célokra szivárogtatni;

28. ragaszkodik ahhoz, hogy a Parlament az EUMSZ 290. cikkében foglaltak szerint 
valamennyi uniós fejlesztési program tekintetében rendelkezzen hatékony ellenőrzési 
jogkörökkel;

29. felszólít a beszerzési eljárások és elosztó mechanizmusok egyszerűsítésére és 
felgyorsítására, valamint átláthatóbbá tételére;

30. felszólít kötelező erejű nemzeti és uniós jogszabályok kialakítására, hogy biztosított 
legyen a támogatási célokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások teljesítése;

31. felszólít arra, hogy a támogatási pénzek nagyobb részét fordítsák a kisüzemi 
mezőgazdasági termelésre, a vidékfejlesztésre, az egészségügyre és az oktatásra.
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