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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. aggodalommal állapítja meg, hogy a 4. fejezet (Globális Európa) kötelezettségvállalási 
előirányzatai több mint 1 milliárd euróval csökkennek, és így a külső tevékenységre 
alacsonyabb költségvetés állna rendelkezésre, mint az előző három év bármelyikében; 
úgy véli, hogy a jelenlegi nemzetközi környezetben az EU-nak tagállamaival 
együttműködve nem kisebb, hanem nagyobb felelősséget kell vállalnia, és hogy az 
Európa szomszédságában, valamint a távolabbi területeken tapasztalható számos 
kihívásra tekintettel biztosítani kell számára a szükséges pénzügyi erőforrásokat; felhív 
a 4. fejezetben található több mint 200 millió eurós tartalékkeret felosztására, többek 
között válságelhárításhoz, konfliktusmegelőzéshez, békeépítéshez és a 
válsághelyzetekre való felkészültséghez történő hozzárendelésére;

2. úgy véli, hogy tovább kell növelni a nyugat-balkáni országoknak szóló finanszírozást az 
Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) keretében, különösen a demokratikus 
intézmények működése, a jogállamiság, a jó kormányzás és a közigazgatás terén; 
megjegyzi, hogy a Bizottság javasolta a csatlakozási tárgyalások megkezdését 
Albániával és Észak-Macedóniával; hangsúlyozza, hogy fontos betartani ezt az ígéretet 
és már 2019-ben megkezdeni a csatlakozási tárgyalásokat; e tekintetben kifogásolja a 
politikai reformok, valamint az uniós vívmányokkal való összhang nyugat-balkáni 
megvalósításának támogatását célzó források javasolt csökkentését, és ehelyett azok 
jelentős mértékű növelését szorgalmazza;

3. megjegyzi, hogy Törökország tekintetében továbbra is csökkentett szintű juttatások 
állnak rendelkezésre, amit a demokrácia, a jogállamiság és az alapjogok terén 
Törökországban tapasztalható komoly és tartós hiányosságok miatt indokoltnak tart; 
felhívja a Bizottságot, hogy szorosan kövesse nyomon a helyzetet, és ha szükségessé 
válik, igazítsa ki a pénzügyi támogatást, fenntartva ugyanakkor a törökországi 
állampolgárokkal kialakított kapcsolatokat; üdvözli, hogy nagyobb hangsúlyt kap a civil 
társadalom támogatása, különösen a demokrácia és a jogállamiság terén, valamint hogy 
töretlen a közvetlen irányítás felé való elmozdulás, és arra ösztönzi a Bizottságot, hogy 
gyorsítsa fel az egyensúly helyreállítását;

4. hangsúlyozza, hogy kiemelten kell kezelni az EU keleti és déli szomszédságának 
stabilitását; kiemeli különösen az olyan kulcsfontosságú országok támogatásának 
szükségességét, mint Ukrajna, Moldova, Tunézia és Grúzia, amelyek mindegyike 
jelentős előrelépést mutat, amit el kell ismerni és támogatni kell; emlékeztet arra, hogy a 
stabil európai szomszédság érdekében magas szintű uniós támogatást és részvételt kell 
fenntartani, figyelembe véve ugyanakkor a partnerországok átfogó reformprogramjaik 
iránti elkötelezettségét, különösen a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok 
terén; emlékeztet továbbá arra, hogy az EU keleti határain tartósan fennálló biztonsági 
fenyegetések és a biztonsági helyzet romlása miatt fontos, hogy a keleti partnerekkel 
folytatódjon a bizalomépítés, valamint elégséges források álljanak rendelkezésre a régió 
stabilitásának és demokráciaépítésének támogatására, különös tekintettel Ukrajnára és 
az Oroszország által előidézett tartós kelet-ukrajnai válsághelyzetre; támogatja az EU 
grúziai megfigyelő missziója szerepének erősítését és láthatóbbá tételét, tekintettel a 
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Grúziával szembeni fokozott orosz agresszióra; hangsúlyozza, hogy Moldova esetében 
az EU-nak a politikai lendületre kell építenie, és határozott pénzügyi támogatást kell 
biztosítania a szükséges demokratikus, gazdasági és társadalmi reformok 
megvalósításához;

5. felhív az Unió szomszédságában zajló demokratikus folyamatokat fenyegető 
dezinformációs kampányok megakadályozását célzó finanszírozás növelésére;

6. emlékeztet arra, hogy a déli szomszédság országaira hatalmas nyomás nehezedik a régió 
viharos fejleményei, többek között a szíriai és a líbiai konfliktusok, a szélsőségesség 
előretörése, valamint a menekültek és migránsok ezekhez kapcsolódó mozgásai miatt, 
és úgy véli, hogy a bizalomépítő intézkedésekre irányuló további erőfeszítések és azok 
finanszírozása lehetne a jelenlegi problémák kezelésének egyik módja; felhív az 
Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) költségvetésében a déli szomszédság 
országai tekintetében javasolt csökkentések visszavonására; újfent megjegyzi, hogy a 
Szíriával kapcsolatos felajánláshoz és az „Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért” 
alaphoz nyújtott ENI-hozzájárulások nem történhetnek az ENI alapvető prioritásai 
kárára, valamint felhív e további kötelezettségvállalások egészének emelésekkel történő 
ellensúlyozására;

7. üdvözli a „Szíria és a térség jövőjének támogatása” című III. brüsszeli konferencián tett 
felajánlásokat, és kiemeli, hogy az előirányzott 560 millió eurón túl az EU-nak hosszú 
távon állandó szerepet kell vállalnia a régióban; kiemeli a Szíriában 
bizonyítékgyűjtéssel foglalkozó szervezetek erőfeszítéseit, és alapvető prioritásként kéri 
a konfliktusban érintett valamennyi fél által elkövetett háborús és emberiesség elleni 
bűncselekmények bizonyítékainak megőrzését;

8. felhív a kétállami megoldás megvalósíthatósága, a Palesztin Hatóság, az izraeli és 
palesztin civil társadalom és az Egyesült Nemzetek Szervezetének a közel-keleti 
palesztin menekülteket segélyező hivatala (UNRWA) számára nyújtott uniós támogatás 
fokozására; aggodalommal veszi tudomásul az UNRWA vezetésén belül elkövetett, 
hatalommal való visszaélésről szóló közelmúltbeli állításokat, és elvárja e kérdések 
teljes körű és átlátható kivizsgálását, valamint mélyreható külső vizsgálatát; továbbra is 
aggasztónak találja, hogy Ciszjordániában folytatódik az uniós finanszírozású 
humanitárius segélyek megsemmisítése és elkobzása;

9. felhív az Európai Unió dél-mediterrán térségért felelős különleges képviselője 
megbízatásának visszaállítására, aki a régióban folytatott uniós szerepvállalás élére állna 
és biztosítaná az Unió fokozott láthatóságát;

10. kéri, hogy a demokrácia és emberi jogok európai eszköze (EIDHR) nagyobb 
finanszírozásban részesüljön; megismétli, hogy határozottan támogatja – többek között 
az emberijogvédő-mechanizmus (ProtectDefenders.eu) révén – az emberi jogok 
védelmezőit, különösen a legveszélyeztetettebb helyzetben lévőket;

11. hangsúlyozza, hogy világszerte támogatni és védeni kell az LMBTI+-közösséget; 
felszólít arra, hogy különítsenek el uniós forrásokat az LMBTI+-közösségek azon 
országokban történő támogatására, ahol a jogaikat veszély fenyegeti;

12. kiemeli az uniós választási megfigyelő missziók fontos szerepét a demokratikus 
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intézmények megerősödésében és a választási folyamatba vetett közbizalom 
kialakításában, amelyek révén egyszersmind a stabilitáshoz is hozzájárulnak és az egyéb 
külpolitikai célokat, például a békeépítést is megerősítik; rámutat a választási 
megfigyelő missziók megerősítésének, valamint finanszírozásuk növelésének 
fontosságára; megjegyzi, hogy a javasolt növelésnek elsősorban a helyi civil 
társadalomra épülő választási megfigyelő szervezetek támogatásának megerősítésére 
kell irányulnia, és az EIDHR összköltségvetésének legfeljebb 25%-át a választási 
megfigyelő missziók finanszírozására kell fordítani; ösztönzi a Bizottságot, hogy az 
eredményesség és a hatékonyság növelésének egyik eszközeként fokozza a szolgáltatók 
közötti versenyt;

13. hangsúlyozza, hogy fokozatosan ki kell alakítani a közös uniós védelempolitika kereteit, 
valamint hogy támogatni kell a további finanszírozást a végrehajtás biztosítása 
érdekében; megerősíti, hogy határozottan támogatja az európai védelmi ipari fejlesztési 
programot (EDIDP), és üdvözli a költségvetési tervezetben előirányzott 255 millió 
eurós összeget; emlékeztet arra, hogy az Európai Védelmi Alapnak (EDF) fontos 
szerepet kell játszania a jövőbeli költségvetésekben, különösképpen a következő 
többéves pénzügyi keretben; felhívja a tagállamokat, hogy fokozottabban használják ki 
ezeket a finanszírozási lehetőségeket;

14. ismételten hangot ad azon véleményének, hogy a Szerződések értelmében az Európai 
Védelmi Ügynökség és az állandó strukturált együttműködés igazgatási és működési 
kiadásai kizárólag az uniós költségvetésből finanszírozhatók;

15. úgy véli, hogy több forrást kell fordítani a polgári konfliktusmegelőzésre, a közvetítésre 
és a megbékélési erőfeszítésekre, különösen az EU déli és keleti szomszédságában;

16. kiemeli azokat a következményeket, amelyeket az éghajlatváltozás gyakorol majd az 
EU külső tevékenységére; hangsúlyozza, hogy az éghajlati vészhelyzetnek megfelelően 
jelentősen növelni kell az éghajlattal kapcsolatos célkitűzéseket és a klímadiplomáciát 
szolgáló alapok számát;

17. hangsúlyozza az EU felelősségét az Északi-sarkvidék védelmének támogatásában; 
kiemeli, hogy be kell fektetni egy következetesebb uniós északi-sarkvidéki politikába;

18. hangsúlyozza a szexuális és nemi alapú erőszak felszámolásának égető szükségességét, 
foglalkozva annak háborús fegyverként való széles körű és módszeres alkalmazásával; 
szorgalmazza, hogy az uniós forrásokat használják fel a nemi alapú erőszak 
áldozatainak, valamint a világ különböző pontjain élő nők biztonságos és törvényes 
abortuszhoz való hozzáféréssel kapcsolatos jogainak támogatásához;

19. felhív a szomszédos országokba, köztük a karibi térség uniós tagállamokhoz tartozó 
területeire távozó venezuelai menekültek támogatására összpontosító projektek 
finanszírozásának növelésére;

20. megdöbbenését fejezi ki a női középvezetők és felső vezetők EKSZ-en belüli alacsony 
százalékos (25%-os, illetve 13%-os) aránya miatt; felhívja a Bizottság alelnökét/az Unió 
külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy vállaljon írásban kötelezettséget a 
vezetői tisztségek nők által való betöltésére vonatkozóan, beleértve azt a célt is, hogy 
2024-ig a küldöttségvezetői tisztségek 50%-át nők töltsék be;
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21. rámutat, hogy az előre nem látható válságok rugalmasságot és mozgásteret igényelnek a 
költségvetésben, ezért emlékeztet arra, hogy szükség esetén felkészültnek és képesnek 
kell lenni a gyors és hatékony fellépésre;

22. emlékeztet arra, hogy a jelenlegi költségvetési javaslat az Egyesült Királyság teljes, 
2020 egészére szóló hozzájárulásaival számoló költségvetésen alapul.
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