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JAVASLATOK
A Költségvetési Bizottság felkéri a Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:
1.

sajnálja, hogy az EU jelenlegi többéves pénzügyi keretének 4. fejezete szerinti
finanszírozás mennyisége, rugalmasságának és koherenciájának hiánya azt jelezte, hogy
az EU csak korlátozott mértékben törekszik arra, hogy globális szereplőként lépjen fel,
különösen a globális közjavak biztosítása, a humanitárius segítségnyújtás és a fejlesztési
együttműködés tekintetében; emlékeztet a hosszú távú tervezés és a kiszámíthatóság
szükségességére, ami különösen fontos a fejlesztési segélyek esetében;

2.

emlékeztet arra, hogy az EU külső fellépéseire szánt költségvetés folyamatosan
mozgósításra és megerősítésre került, lemerítve az Európa körül egyre növekvő számú
humanitárius és egyéb válsághelyzetek kezelésére rendelkezésre álló összes tartalékot;
hangsúlyozza, hogy az előre nem látható fejleményekre és válsághelyzetekre történő
válaszadás érdekében szükség van a források gyorsabb felhasználhatóságát lehetővé
tevő rugalmasabb eljárásokra; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a nagyobb rugalmasság
nem mehet a segélyhatékonysági elvek és a támogatás kiszámíthatósága, illetve a
hosszú távú földrajzi és tematikus prioritások rovására sem;

3.

emlékeztet a hosszú távú tervezés és a kiszámíthatóság szükségességére, ami különösen
fontos a fejlesztési segélyek esetében; megjegyzi ugyanakkor az eredményekre történő
elégtelen összpontosítást és a fejlesztéssel összefüggő külső finanszírozási eszközök
nyomon követésének és értékelésének nem megfelelő szintjét;

4.

felhívja a figyelmet arra, hogy el kell kerülni a humanitárius segítségnyújtás
kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatai közötti bármilyen eltéréseket;

5.

emlékeztet arra, hogy az Európai Fejlesztési Alapot (EFA), a fejlesztési együttműködési
eszközt és a humanitárius segítségnyújtási eszközt a költségvetés pozitív végrehajtása
jellemzi, és hogy kulcsfontosságú szerepet töltenek be a nemzetközi szolidaritás
bizonyításában, miközben hozzájárulnak az Unió hitelességéhez a globális színtéren;
úgy véli, hogy ezen eszközök esetleges szerkezeti átalakításától vagy összevonásától
függetlenül – ideértve az EFA esetleges költségvetésbe emelését is – a következő
többéves pénzügyi keret összes előirányzatát meg kell emelni, miközben a hivatalos
fejlesztési támogatásokra (ODA) vonatkozó feltételek nem hígulhatnak fel, és hogy a
külső finanszírozási eszközök jövőbeli szerkezetének magába kell foglalnia a
vagyonkezelői alapok és eszközök átláthatóbb beépítését a demokratikus
felelősségvállalás és a fejlesztéshatékonyság kulcsfontosságú elvei mentén, valamint a
külső beruházási terv lehetséges folytatását annak fejlesztési szempontú addicionalitását
és emberi jogi, társadalmi és környezeti hatását bizonyító értékelése alapján;

6.

hangsúlyozza a rugalmasan alakítható eszközök segítségével közpénzekből folyósított
kiegészítő támogatások fontosságát, amelyek beindítanák a magánbefektetést a fejlődő
országokban;

7.

emlékezet arra, hogy szükség van egy stabil és független humanitárius segítségnyújtási
eszköz fenntartására, amint azt a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai
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konszenzus kérte;
8.

hangsúlyozza a fejlesztés és a humanitárius segítségnyújtás közötti koherencia és
szinergiák biztosításának fontosságát; úgy véli, hogy a jól szervezett és jól felhasznált
fejlesztési segély fontos tényező a fejlődő országok kapacitásainak megerősítésében,
hogy azok jobban tudják kezelni a humanitárius válságokat;

9.

emlékeztet arra, hogy ezek az eszközök fontos szerepet töltenek be a globális közjavak
biztosításában és az olyan kihívások kezelésében, mint a humán fejlődés, az
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és az éghajlatváltozás mérséklése, a
konfliktusmegelőzés, a stabilitás és béke támogatása, a migráció és menedékjog,
valamint a fenntartható fejlesztési célok; hangsúlyozza e tekintetben az Unió
költségvetési keretének a fenntartható fejlesztési célokkal való összehangolására
vonatkozó kötelezettséget;

10.

kiemeli a hivatalos fejlesztési támogatásban rejlő lehetőségeket az egyéb – magán- és
állami, hazai és nemzetközi – forrásokból származó fejlesztésfinanszírozás
mobilizálásának elősegítésében; támogatja az EU-nak a magánberuházás ösztönzésére
irányuló új erőfeszítéseit a támogatások és kölcsönök ötvözése és garanciák biztosítása
révén;

11.

elengedhetetlennek tartja a horizontális és ágazatokon átívelő környezetvédelem és a
környezetpolitika nyújtotta lehetőségek beemelését az összes fejlesztési szakpolitikába;

12.

úgy véli, hogy a fejlesztési politikának ki kell egészítenie az uniós külpolitikát és
migrációkezelést, garantálva, hogy a fejlesztésre szánt pénzeket kizárólag a fejlesztéssel
összefüggő célokra fordítsák; kiemeli e tekintetben, hogy az ODA nem használható fel
az adományozó országok menekültekre fordított kiadásainak fedezésére, a
menekültügyi eljárások uniós határokon kívülre történő helyezésére, sem a származási
országba való kitoloncolás és visszafogadás költségeire;

13.

emlékeztet a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia biztosításának
szükségességére, továbbá a busani fejlesztéshatékonysági alapelvek tiszteletben
tartására, valamint a tagállamok közötti donorkoordináció és a közös programozás
kiszélesítésére; rámutat arra, hogy a fejlesztési együttműködési politikát oly módon kell
végrehajtani, amely figyelembe veszi a rászoruló ország és annak lakói kívánságait,
biztosítva részvételüket a döntéshozatali folyamatban, és hogy vállalják a felelősséget
azok átlátható és hatékony alkalmazásáért;

14.

sajnálatát fejezi ki a demokrácia, az emberi jogok és a nemek közötti egyenlőség
általános érvényesítése terén elért elégtelen eredmények miatt; sürgeti továbbá, hogy az
éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás kötelezettségvállalásai teljes mértékben
jelenjenek meg a jövőbeli eszközökben és programokban, megfelelő nyomon követéssel
kísérve; ezért úgy véli, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelemnek egyre fontosabb
szerepet kell játszania a fejlesztési együttműködésben;

15.

üdvözli a kedvezményezett országok prioritásaihoz való közelítést, és sürgeti a
tematikus programok szétaprózódottságának csökkentését;

16.

ragaszkodik a központok és az uniós küldöttségek megfelelő személyzeti ellátásához, a
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létszám és a fejlesztési és humanitárius segítségnyújtásban szerzett tapasztalat
szempontjából egyaránt.
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