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JAVASLATOK 

A Külügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 

állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat: 

1. hangsúlyozza, hogy a Unió válságok soha nem látott sokaságával néz szembe a 

szomszédságában és azon túl, konkrétan a menekültválsággal, biztonsági fenyegetésekkel 

és fegyveres konfliktusokkal, amelyek alapvető értékeket veszélyeztetnek, ezért 

szolidaritást és megerősített külső fellépést igényelnek; emlékeztet a szolidaritás 

szükségességére a természeti katasztrófák számának növekedésére tekintettel; 

hangsúlyozza, hogy ezeket a válságokat nem lehetett előre látni a 2014–2020-as többéves 

pénzügyi keret megállapításakor; emlékeztet, hogy a IV. fejezet teljes összegét az eredeti 

bizottsági javaslatoz képest mintegy 16%-kal csökkentették, jelentősen meggyengítve az 

Unió képességét arra, hogy az említett új biztonsági kihívásokra reagáljon, és hogy 

teljesítse politikai kötelezettségvállalásait; sürgeti a Bizottságot, hogy a kiegészítő 

finanszírozás biztosítása érdekében terjesszen be felülvizsgálatra irányuló javaslatot az e 

fejezethez tartozó kötelezettségvállalási előirányzatok felső határának emelésére 

vonatkozóan; felkéri a Bizottságot a teljesítményalapú költségvetés-tervezés 

alkalmazására, szem előtt tartva egyúttal a külső fellépések sajátosságait; 

2. hangsúlyozza, hogy a migrációs és menekültválságok kezelése kiemelt prioritást élvez, 

ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ez nem mehet más szakpolitikai területek rovására, 

beleértve azokat, amelyek kulcsfontosságúak a hosszú távú kihívások és a jelenlegi válság 

kiváltó okainak kezelésében; meggyőződése, hogy a humanitárius vészhelyzet 

kezelésének együtt kell járnia a fejlesztési folyamatokkal, a fenntartható fejlesztési célok 

teljesítésével, olyan szilárd és biztonságos környezet kialakításával, amelyben lehetőség 

van a fejlesztésre, az emberi jogok előmozdításával és az összes többi uniós külpolitikai 

prioritás érvényesítésével; 

3. úgy véli, hogy a jelenlegi rugalmassági mechanizmusok volumenüket és rugalmasságukat 

tekintve nem elegendők a megváltozott helyzet megfelelő kezelésére; emlékeztet, hogy 

elsősorban a források hiányának köszönhetően a Bizottság számos ad hoc eszközt hozott 

létre, beleértve a szíriai, az afrikai és a Közép-afrikai Köztársaságban zajló válság 

kezelésére szolgáló alapot, valamint a törökországi menekülteket támogató eszközt; 

elismeri ezen eszközöknek az Unió pénzügyi segítségnyújtását erősítő potenciálját, 

ugyanakkor hangsúlyozza az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a demokratikus 

ellenőrzés szükségességét e pénzügyi eszközök kezelése terén, és megdöbbenésének ad 

hangot amiatt, hogy a tagállamok elmulasztják finanszírozási ígéreteik teljesítését; 

határozottan felszólít a válságkezelő alapok irányításának Európai Parlament általi 

felügyeletére; 

4. felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a többéves pénzügyi keret rugalmassági 

mechanizmusainak reformjára, többek között egy olyan uniós válságtartalék felállításával, 

amely szükség esetén – a sürgős és gyorsan változó helyzetek gyors megválaszolását 

elősegítő rugalmas eljárások révén – lehetővé teszi kiegészítő források igénybevételét; 

hangsúlyozza, hogy a válságok és a váratlan helyzetek kezelésére szolgáló valamennyi 

szükséghelyzeti alapot jellegükből adódóan különleges eszközök révén kell biztosítani, és 

a többéves pénzügyi keret felső határain kívül kell kezelni; úgy véli, hogy a 

felhasználatlan pénzeszközök fejezetek közötti átcsoportosításának lehetősége javítaná a 
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változó kihívásoknak való megfelelés képességét, lehetővé téve a többéves pénzügyi 

keretben foglalt felső összeghatárok maximális felhasználását; megjegyzi, hogy a meglévő 

alapokat a lehető leghatékonyabb módon kell felhasználni; hangsúlyozza a 

sürgősségisegély-tartalékok jelentőségét, és hogy e célra elegendő forrásokat kell 

fenntartani; 

5. hangsúlyozza, hogy a felülvizsgált többéves pénzügyi keretnek meg kell felelnie a külső 

finanszírozási eszközök igényeinek a 2017-es félidős felülvizsgálatukat követően is, és 

mindkét felülvizsgálati folyamat jobb összehangolására és koordinációjára szólít fel a 

jövőben; 

6. sürgeti a Bizottságot, hogy következő többéves pénzügyi keretet igazítsa a Bizottság és a 

Parlament politikai ciklusaihoz, a demokratikus elszámoltathatóság és a többéves 

költségvetés átláthatóságának javítása érdekében. 
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