
AD\1215508HU.docx PE655.905v02-00

EN United in diversity EN

Európai Parlament
2019-2024

Külügyi Bizottság

2020/1998(BUD)

13.10.2020

VÉLEMÉNY
a Külügyi Bizottság részéről

a Költségvetési Bizottság részére

az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének 
tervezetéről
(2020/1998(BUD))

A vélemény előadója: Nikos Androulakis



PA_NonLeg



JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. megjegyzi, hogy a 2021-es költségvetési év az első a 2021–2027-es többéves pénzügyi 
keretben; megjegyzi továbbá, hogy a külső tevékenység kiadásainak nagy része a 
Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszközre (NDICI) 
összpontosul, amellyel kapcsolatban még folynak az intézményközi jogalkotási 
tárgyalások; hangsúlyozza, hogy e tárgyalásokat a lehető leghamarabb megállapodással 
kell lezárni;

2. sajnálja, hogy a Bizottság által javasolt, a külső tevékenységre vonatkozó új 
nómenklatúra sokkal kevésbé részletes, mint az előző, ami csökkenti az átláthatóságot, a 
kiszámíthatóságot, az elszámoltathatóságot, az ellenőrzést, és korlátozza a költségvetési 
hatóság azon képességét, hogy politikai prioritásokat tükröző költségvetési döntéseket 
hozzon; ezért kitart amellett, hogy differenciáltabb költségvetési struktúrára van 
szükség a legfontosabb kedvezményezettek és alrégiók számára elkülönített sorokkal a 
költségvetés olvashatóságának és egyértelműségének fokozása érdekében; megjegyzi, 
hogy a Külügyi Bizottság és a Fejlesztési Bizottság felülvizsgált nómenklatúrát javasolt, 
amely igazodik az új eszközökhöz, de nagyobb részletességet vezet be azáltal, hogy a 
Bizottság által javasolt rendkívül széles földrajzi és tematikus sorokon belül új 
költségvetési sorokat hoz létre; hangsúlyozza, hogy a felülvizsgált nómenklatúrát 
mindkét bizottság határozottan támogatja;

3. elutasítja az Európai Tanács 2020. július 21-i, a többéves pénzügyi keretről szóló 
megállapodásában a 6. fejezetet érintő jelentős csökkentéseket, amelyek a jelenlegi 
pénzügyi programozási időszakban az NDICI-t a korábbi eszközöknél alacsonyabb 
szinten tartanák, egy olyan időszakban, amikor az EU vezető szerepére mindennél 
nagyobb szükség van; sajnálja az Európai Tanács azon döntését, hogy elveti a Next 
Generation EU külső pillérét, nevezetesen a Bizottság által az NDICI számára javasolt 
10,5 milliárd eurós kiegészítést; hangsúlyozza, hogy egy olyan időszakban, amikor a 
külső kihívások és a nemzetközi politikai kérdések egyre nagyobb jelentőségre tesznek 
szert, és uralják a nemzetközi politikát, biztosítani kell, hogy az uniós költségvetés 
külső dimenziója megfelelő finanszírozásban részesüljön, és készen álljon arra, hogy 
késedelem nélkül reagáljon a jelenlegi, a kialakulóban lévő és a jövőbeli kihívásokra; 
felszólít az NDICI mint az EU egyik kiemelt programjának jelentős megerősítésére;

4. felszólít az NDICI keretében megvalósuló valamennyi földrajzi és tematikus program 
finanszírozásának növelésére, összhangban az NDICI első olvasatbeli álláspontjával; 
megismétli azon álláspontját, hogy az NDICI-n belüli tematikus programokat meg kell 
erősíteni annak érdekében, hogy az Unió megtarthassa erős szerepét ezeken a kiemelt 
területeken; hangsúlyozza, hogy az NDICI előirányzataival kapcsolatos álláspontja 
teljes mértékben összhangban van a Parlament NDICI-re vonatkozó első olvasatbeli 
álláspontjában meghatározott összegekkel;

5. felszólít különösen egy ambiciózusabb költségvetés kialakítására az eszköz emberi jogi 
tematikus programjaiban annak érdekében, hogy kezelni lehessen a világban jelentkező 
egyre nagyobb emberi jogi kihívásokat, amelyeket a Covid19-válság tovább súlyosbít; 
emlékeztet, hogy az emberi jogok világszerte történő védelme és előmozdítása továbbra 



is az EU külső fellépéseinek központi eleme; megismétli, hogy határozottan támogatja 
az emberijog-védőket, köztük a környezetvédelmi jogvédőket, különösen a legnagyobb 
veszélyben lévőket, és felszólít, hogy biztosítsanak megfelelő forrásokat az uniós 
emberijogvédő-mechanizmus (Protect Defenders) támogatására, védelmük kiterjesztése 
és megerősítése érdekében; hangsúlyozza, hogy megfelelő finanszírozást kell biztosítani 
az üldözött kisebbségek védelmére irányuló fellépések számára; hangsúlyozza, hogy – 
többek között a megfelelő finanszírozás tekintetében – támogatja a vallás és a 
meggyőződés szabadságának az EU-n kívüli előmozdításáért felelős különmegbízottat, 
valamint az antiszemitizmus és a megkülönböztetés egyéb formái elleni küzdelemre 
irányuló tevékenységeket;

6. egy olyan időszakban, amikor a demokrácia világszerte egyre nagyobb veszélynek van 
kitéve, megismétli, hogy támogatja a választási megfigyelő misszióknak – többek 
között a helyi megfigyelőknek – szánt finanszírozást; felszólít a választási megfigyelő 
missziók finanszírozásának növelésére, és hangsúlyozza alapvető szerepüket abban, 
hogy jelentős visszatartó erőt képviselnek a választási csalással és erőszakkal szemben, 
miközben hozzájárulnak a jövőbeli választások javításához, a béke és a fejlődés 
előmozdításához, valamint a demokrácia támogatásához;

7. felszólítja a külpolitikai szükségletekre és prioritásokra, a válságreagálásra és a polgári 
közös biztonság- és védelempolitika vészhelyzeti intézkedéseire vonatkozó 
költségvetési sorok növelését a Covid19-világjárvány drámai hatásainak kezelése 
érdekében;

8. elutasítja az „Újonnan felmerülő kihívások és prioritások számára képzett tartalék” 
költségvetési sor bevezetését, amelyre vonatkozóan a Bizottság nem szolgáltatott 
érdemi információt az e sorban szereplő források tervezett felhasználásáról; kitart 
amellett, hogy egy ilyen „biankó csekk” nem egyeztethető össze az átláthatóság és a 
demokratikus elszámoltathatóság elvével, és aláássa a költségvetési hatóság előjogait;

9. hangsúlyozza, hogy növelni kell a keleti és déli szomszédság országainak nyújtott 
finanszírozást a politikai és gazdasági reformok és a demokratikus átmenetek 
támogatása érdekében, a leginkább elkötelezett partnerekre összpontosítva, a „többért 
többet, kevesebbért kevesebbet” elvet követve; felszólít a közeli szomszédságnak 
nyújtott uniós finanszírozás láthatóságának és átláthatóságának növelésére; felhívja a 
Bizottságot, hogy kövesse nyomon a finanszírozás felhasználását;

10. üdvözli, hogy a Covid19-világjárvánnyal összefüggésben az EU több mint 980 millió 
EUR pénzügyi támogatást nyújtott a keleti partnerség országai számára az egészségügyi 
ágazat azonnali szükségleteinek kielégítése érdekében;

11. a közelmúltbeli aggasztó belarusz fejleményeket követően felszólít egy új belarusz 
különleges képviselő kinevezésére a békés hatalomátadás folyamatának támogatása 
érdekében, a belarusz nép akaratával összhangban; hangsúlyozza, hogy nagy szükség 
van a belarusz civil társadalom, az emberijog-védők, a független szakszervezetek, a 
független média és a nem kormányzati szervezetek fokozottabb pénzügyi támogatására, 
ugyanakkor be kell fagyasztani a jelenlegi belarusz kormánynak juttatott uniós pénzügyi 
transzfereket;

12. úgy véli, hogy fontos folytatni a keleti partnerség országaival és különösen a társult 
országokkal való bizalomépítést; hangsúlyozza az alapvető jogok, a demokrácia és a 



jogállamiság előmozdításának fontosságát; ezért felszólít arra, hogy az Azerbajdzsánnak 
és Belarusznak e költségvetési sorból nyújtott támogatás a civil társadalom és a nem 
állami szereplők, valamint az emberek közötti kapcsolatok támogatására korlátozódjon;

13. emlékeztet azokra a kihívásokra, amelyekkel a déli szomszédság országainak szembe 
kell nézniük, különösen a régió viharos fejleményei – többek között a Covid19-
vészhelyzet és a biztonsági környezet – miatt; úgy véli, hogy – különösen a drámai 
libanoni eseményeket követően – fokozott támogatást kell előirányozni; sajnálja, hogy 
az úgynevezett barcelonai folyamat kezdete után 25 évvel még mindig nem fejeződött 
be az észak-afrikai mediterrán országokkal közös, a jólét, a stabilitás és a szabadság 
térségének kialakítása;

14. az Egyesült Nemzetek Szervezetének a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező 
hivatala számára nyújtott pénzügyi támogatás növelésére szólít fel, elismerve alapvető 
szerepét, amelyet a palesztin menekültek milliói számára létfontosságú szolgáltatások 
nyújtásában, valamint a régió biztonságába, stabilitásába és fejlődésébe való 
beruházóként tölt be;

15. a líbiai konfliktus békés megoldásának támogatása érdekében javasolja, hogy hozzanak 
létre külön költségvetési sort a líbiai politikai folyamat támogatására;

16. hangsúlyozza a nyugat-balkáni országok csatlakozási folyamatának fontosságát; 
felszólít a finanszírozás növelésére az EU régióbeli szerepvállalásának fenntartása 
érdekében, különös tekintettel a Covid19-világjárványra és annak gazdasági hatásaira; 
üdvözli, hogy az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) keretében nyújtott 
finanszírozás nagyobb hangsúlyt fektet az úgynevezett alapvető kérdésekre, nevezetesen 
a demokráciára, a jogállamiságra, az emberi és alapvető jogok tiszteletben tartására, a jó 
kormányzásra és a civil társadalomra, valamint az emberek közötti kapcsolatokra;

17. rámutat, hogy a Külügyi Bizottság által javasolt felülvizsgált nómenklatúra külön 
költségvetési sorokat irányoz elő a Nyugat-Balkán és Törökország számára; kitart 
amellett, hogy külön költségvetési sorokra van szükség Törökország számára, tekintettel 
a Törökországnak nyújtott uniós finanszírozás rendkívül érzékeny jellegére;

18. hangsúlyozza, hogy az IPA-finanszírozás odaítélésének a jogállamiság, a demokrácia, 
az emberi jogok, az európai és nemzetközi jog tiszteletben tartásától, a tagállamok 
szuverén jogainak tiszteletben tartásától és a jószomszédi viszonyok elvétől kell 
függenie; hangsúlyozza, hogy e területek visszaesése miatt a Törökországnak nyújtott 
juttatásoknak továbbra is jelentősen csökkentett szinten kell maradniuk, és az 
úgynevezett alapvető elemekre kell korlátozódniuk; a Törökország számára elkülönített 
összegeket az EU-nak közvetlenül kell irányítania, és kizárólag a civil társadalom és az 
emberek közötti kapcsolatok támogatására kell összpontosítania a demokratikus értékek 
és elvek, az emberi jogok és a jogállamiság védelme és előmozdítása céljából; 
hangsúlyozza, hogy eljött az ideje, hogy Törökországgal szemben más megközelítést 
alkalmazzanak;

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

20. emlékeztet arra, hogy számos európai politikai vezető kiemelte az afrikai kontinenssel 



fenntartott kapcsolatok jelentős fejlesztésének fontosságát, ezért hangsúlyozza, hogy a 
szavakat megfelelően össze kell hangolni a tettekkel, és megfelelő finanszírozást kell 
biztosítani annak a számos közös rövid, közép- és hosszú távú kihívásnak és 
lehetőségnek a kezelésére, amelyekkel Európa és Afrika együtt meg tud birkózni; 
hangsúlyozza, hogy növelni kell a Száhel-övezet országainak fejlesztésére és 
biztonságára irányuló finanszírozást;

21. emlékeztet arra, hogy a finanszírozási eszközöket, projekteket vagy programokat 
általában a zöld megállapodás és különösen az uniós éghajlat-politikai célkitűzések 
fényében kell értékelni, és azokat teljes mértékben figyelembe kell venni;

22. szorgalmazza, hogy az Európai Beruházási Bank időben és átfogóan számoljon be az 
illetékes bizottságoknak valamennyi külső kiadásáról;

23. sajnálja az 5. fejezet és különösen az Európai Védelmi Alap és a katonai mobilitás 
alacsony szintű finanszírozását; felszólít az Európai Védelmi Alap finanszírozásának 
növelésére egy olyan innovatív és versenyképes védelmi ipari bázis teljes körű 
előmozdítása érdekében, amely hozzájárul az EU olyannyira szükséges stratégiai 
autonómiájához;

24. felszólít a katonai mobilitás finanszírozásának növelésére annak érdekében, hogy a 
tagállamok gyorsabban és hatékonyabban tudjanak fellépni; megjegyzi, hogy elegendő 
finanszírozásra van szükség a közös biztonság- és védelempolitika keretébe tartozó 
missziók és műveletek támogatásához, többek között olyan intézkedések révén, mint a 
kettős felhasználású közlekedési infrastruktúra finanszírozása, valamint a diplomáciai 
vámkezelés és a vámszabályok egyszerűsítése;

25. hangsúlyozza, hogy fokozatosan ki kell alakítani a közös uniós biztonság- és 
védelempolitika kereteit; hangsúlyozza a védelmi ügyekben folytatott európai 
együttműködés fokozásának fontosságát, mivel az nemcsak biztonságosabbá teszi 
Európát és polgárait, hanem a költségek csökkenéséhez is vezet, ami azt jelenti, hogy 
több pénz áll rendelkezésre egyéb sürgető kérdések kezelésére; felhívja a Bizottságot, 
hogy javasoljon stratégiai iránymutatásokat az állandó strukturált együttműködés 
megerősítésére;

26. megismétli a kiberbiztonsággal kapcsolatos fenyegetésekről, valamint az álhírek 
terjesztéséről szóló korábbi nyilatkozatait; e tekintetben hangsúlyozza, hogy az uniós 
költségvetésnek horizontális szinten jobban kell kezelnie ezeket a kulcsfontosságú 
kihívásokat és jobban kell ezekre válaszolnia, különösen az EU székhelyein, valamint 
világszerte működő képviseletein; felszólít a dezinformációs kampányokkal, 
propagandával és külföldi befolyással szembeni stratégiai kommunikációs 
tevékenységek további és állandó finanszírozására, különösen az Európai Külügyi 
Szolgálat keleti stratégiai kommunikációval foglalkozó munkacsoportjának „EU a 
dezinformáció ellen” (EU vs Disinfo) kiemelt projektje tekintetében;

27. ismételten hangot ad azon szilárd meggyőződésének, hogy az EU számára különleges 
stratégiai jelentőséggel bíró országokban, különösen a csatlakozó országokban és a 
keleti partnerség társult országaiban szorosabb kapcsolatot kell kialakítani a Parlament 
és az érintett nemzeti parlamentek között, és ezért megfelelő finanszírozásra szólít fel a 
parlamenti együttműködés fontos területének megerősítéséhez szükséges további 
személyzet biztosítása érdekében;



28. elutasítja az Európai Külügyi Szolgálat igazgatási költségvetésének Tanács általi 
csökkentését; felhívja a Költségvetési Bizottság X. szakaszért felelős előadóját, hogy 
állítsa vissza a költségvetési tervezetet a Tanács által a X. szakaszban csökkentett 
valamennyi sor tekintetében.
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