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JAVASLATOK

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

1. megjegyzi, hogy az Európai Számvevőszék 2019-re nem készített becslést a 4. fejezet 
alatti kiadások hibaarányáról, ahogy 2018-ban sem; hangsúlyozza, hogy a 
Számvevőszék olyan korlátokat azonosított, amelyek a fennmaradó hibaarány 
alábecsléséhez vezethetnek; teljes mértékben támogatja a Számvevőszék által 
megfogalmazott ajánlásokat, különösen azt, hogy a DG NEAR jövőbeli éves 
tevékenységi jelentéseiben közzé kell tenni a fennmaradó hibaarányra vonatkozó 
tanulmányban azonosított korlátokat, valamint meg kell erősíteni a DG NEAR által a 
külső finanszírozási eszközökre vonatkozóan végzett ellenőrzéseket a visszatérő hibák 
azonosítása és megelőzése révén;

2. tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék nyomon követte a 2016. évi éves jelentésében 
tett ajánlásait, amelyek vagy azonnali fellépést követeltek meg, vagy amelyeket 2019-ig 
kellett volna végrehajtani, és üdvözli, hogy a Bizottság ezek közül hármat teljes 
egészében, egyet pedig részben végrehajtott;

3. sajnálja, hogy annak ellenére, hogy az Európai Parlament 2019. március 13-i 
állásfoglalásában felszólította az Európai Bizottságot, hogy használja fel az IPA II 
keretében rendelkezésre álló forrásokat a török civil társadalom, az emberijog-védők és 
az újságírók támogatására, valamint arra, hogy növelje az emberek közötti kapcsolatok, 
a tudományos párbeszéd, az újságírók számára pedig a médiaplatformok elérésének 
lehetőségeit egy, az EU által közvetlenül kezelt külön keret révén, a Bizottság úgy 
határozott, hogy végrehajtja a török parti őrség 4 hajója beszerzésének 
társfinanszírozására szolgáló IPA 2019/42258. sz. intézkedést; továbbá ragaszkodik 
ahhoz, hogy szorosan figyelemmel kell kísérni a törökországi menekülteket támogató 
eszköz forrásainak felhasználását, biztosítva, hogy azokat valóban a menekülteket 
támogató projektekre fordítsák, és ne használják fel más célokra;

4. emlékeztet arra, hogy a 2019. évi költségvetés 4. fejezetében szereplő fő szakpolitikai 
célok többek között az uniós értékek, például a demokrácia, a jogállamiság, valamint az 
emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának Unión kívül történő 
előmozdítása, továbbá emlékeztet arra, hogy az EU által finanszírozott minden fellépés 
során tiszteletben kell tartani ezeket az alapelveket, üdvözli a Számvevőszék azon 
megállapítását, hogy általában pozitív tendencia figyelhető meg a szegénység 
csökkentése, a nemek közötti egyenlőség oktatásban való érvényesítése, valamint a 
szomszédos országokkal kötött megállapodások száma tekintetében, aggodalmát fejezi 
ki azonban a demokrácia megszilárdítása, a jogállamiság és a politikai stabilitás 
tekintetében tapasztalható romló tendencia miatt; határozott elismerését fejezi ki a civil 
társadalom által az emberi jogok védelme érdekében világszerte tett erőfeszítésekért, 
különösen egy olyan időszakban, amikor csökken a civil társadalom tere és 
megkérdőjeleződik az emberi jogok egyetemessége, és bár a civil társadalomnak 
nyújtott közfinanszírozás tekintetében kiemeli az átláthatóság és az elszámoltathatóság 
elveit, hangsúlyozza, hogy meg kell előzni a bürokratikus túlkapásokat és a 
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megalapozatlan gyanúsítást;

5. aggodalommal veszi tudomásul a Belaruszban kialakult bonyolult helyzetet; 
hangsúlyozza, hogy felül kell vizsgálni az uniós finanszírozást, és biztosítani kell, hogy 
az a belarusz civil társadalom támogatására kerüljön felhasználásra, és ne kerülhessen a 
Lukasenka-rezsimhez;

6. megismétli azon álláspontját, hogy a külső támogatást teljes egészében az Unió 
költségvetéséből kell finanszírozni, és hangsúlyozza, hogy a vagyonkezelői alapok 
keretében végrehajtott intézkedések csak áthidaló megoldást jelentenek mindaddig, 
amíg azokat a jövőbeli külső finanszírozási eszközök, különösen a Szomszédsági, 
Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (NDICI) és az Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz (IPA III) fel nem váltják; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
humanitárius célkitűzések, mint például a migránsok és más kiszolgáltatott csoportok, 
például a gyermekek és a nők méltóságának és emberi jogainak megőrzése, számos 
esetben nem valósultak meg a vagyonkezelői alapok, például az EU Madad és az EU 
Afrika számára létrehozott vagyonkezelői alapja keretében zajló fellépések végrehajtása 
során; hangsúlyozza, hogy az emberi jogok védelme határozott fellépést igényel; 
emlékeztet továbbá arra, hogy az emberi jogok, az alapvető szabadságok tiszteletben 
tartása, a jogállamiság, a demokratikus elvek, a vallás és meggyőződés szabadsága, az 
átláthatóság, a jó kormányzás, valamint a béke és a stabilitás előmozdítása a 
Kolumbiával foglalkozó uniós vagyonkezelői alap alapvető elemei; felszólítja a 
Bizottságot, hogy e tekintetben fokozza a végrehajtó partnerek fellépéseinek 
ellenőrzését.

7. hangsúlyozza, hogy fontos az uniós külső finanszírozási eszközök láthatóságának, 
átláthatóságának, hatékonyságának és elszámoltathatóságának növelése jelenlegi 
átalakításuk keretében; rámutat, hogy az ENI jobb teljesítményt nyújtott az EU keleti 
szomszédságában, és ennek fényében fokozott erőfeszítésekre szólít fel az EU déli 
szomszédságának támogatására a régió előtt álló kihívások kezelése érdekében;

8. felszólít az uniós polgári és katonai biztonsági, valamint katonai intézkedések – 
különösen az uniós katonai kiképzési missziók, a harmadik országok katonai 
szereplőinek kapacitásbővítése (a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszközön 
keresztül megvalósuló, a biztonságot és a fejlesztést támogató kapacitásbővítés), 
továbbá a határigazgatási és migrációkezelési intézkedések – függetlenebb és 
nyilvánosan hozzáférhető értékelésére, és sajnálatát fejezi ki a közös biztonság- és 
védelempolitika (KBVP) területén folytatott polgári missziókra vonatkozó igazgatási és 
költségvetési/pénzügyi eljárások rugalmasságának hiánya miatt; megismétli azt a 
véleményét, hogy a missziók gyors és rugalmas lebonyolításának megkönnyítése 
érdekében a Bizottságnak egyedi közbeszerzési szabályokat kellene bevezetnie a KBVP 
hatálya alá tartozó válságkezelési intézkedések tekintetében;

9. üdvözli „Az Unió válasza Kína államilag vezérelt beruházási stratégiájára” című, 2020. 
szeptemberi számvevőszéki áttekintést; hangsúlyozza, hogy a Számvevőszék 
hiányosságokat tárt fel a Kínára vonatkozó jelenlegi uniós stratégián belüli intézkedések 
nyomon követése, jelentése és értékelése terén, beleértve a kínai beruházási stratégia 
keretében megvalósuló olyan projektek uniós finanszírozását, amelyek nincsenek 
összhangban az összeköttetésekre vonatkozó uniós stratégia elveivel; kéri további 
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szükséges pénzügyi és emberi erőforrások biztosítását az összeköttetésekre vonatkozó 
uniós stratégia megvalósításához;

10. felkéri a Bizottságot, hogy értékelje annak jogszerűségét, hogy az EDA és a PESCO 
létrehozásáról szóló tanácsi határozatok visszavonták a költségvetési funkciót az 
Európai Parlamenttől; emlékeztet arra, hogy az EUSZ vonatkozó cikkei, 45. cikkének 
(2) bekezdése és 46. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a határozatokat minősített 
többséggel, vétójogra vonatkozó rendelkezés nélkül kell elfogadni; emlékeztet arra, 
hogy az Európai Parlament költségvetési funkciójának az EUSZ 42. cikke szerinti 
visszavonása csak a működési kiadások esetében lehetséges, és ehhez a Tanács 
egyhangú döntése szükséges; kiemeli, hogy a Tanács soha nem hozott ilyen határozatot; 
csalódottságának ad hangot amiatt, hogy a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret jelenlegi tervezete a vártnál alacsonyabb költségvetési juttatást irányoz 
elő az EDF számára, és ezért hangsúlyozza, hogy a rendelkezésre álló katonai 
költségvetéseket a lehető leghatékonyabban kell elkölteni;
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