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JAVASLATOK 

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy 

állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

– tekintettel az Európai Parlament és a Tanács a 2014–2020-as időszakra szóló fejlesztési 

együttműködési finanszírozási eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 

233/2014/EU rendeletére1 (a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközéről szóló 

rendelet), 

– tekintettel a külső tevékenységek finanszírozására vonatkozó uniós eszközök 

végrehajtására vonatkozó közös szabályok és eljárások megállapításáról szóló, 2014. 

március 11-i 236/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre2, 

– tekintettel „Az EU együttműködése a civil társadalommal a külkapcsolatokban” című, 

2017. június 19-i tanácsi következtetésekre, 

– tekintettel „A helyi hatóságokról és a civil társadalomról: Európa elköteleződése a 

fenntartható fejlődés támogatása mellett” című, 2013. október 22-i európai parlamenti 

állásfoglalásra3, 

– tekintettel a külső finanszírozási eszközök félidős felülvizsgálatáról szóló, az Európai 

Parlamenthez és a Tanácshoz intézett 2017. december 15-i bizottsági jelentésre 

(COM(2017)0720), 

– tekintettel az Európai Számvevőszék „A EuropeAid értékelési és eredményorientált 

monitoringrendszerei” című, 18/2014. sz. különjelentésére, 

– tekintettel a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 

2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre4, 

– tekintettel a fejlesztési együttműködési eszköz bizottságának (DCI bizottság) eljárási 

szabályzatára, 

A. mivel a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközéről szóló rendelet előírja, hogy 

a 182/2011/EU rendelettel összhangban végrehajtási hatásköröket kell biztosítani a 

Bizottság számára, és mivel e rendeletben az is szerepel, hogy a Bizottság munkáját a 

DCI bizottság fogja segíteni;  

B. mivel a végrehajtási aktusok megfogalmazása hosszadalmas – általában több hónapig 

terjedő –, Bizottságon belüli előkészítő szakaszt tartalmaz, beleértve a szolgálatok 

közötti konzultációt is; 

C. mivel a végrehajtási aktus tervezetét egyidejűleg kell elküldeni a DCI bizottság 

                                                 
1 HL L 77., 2014.3.15., 44. o. 
2 HL L 77., 2014.3.15., 95. o. 
3 HL C 208., 2016.6.10., 208. o. 
4 HL L 55., 2011.2.28., 13. o. 13. 
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tagjainak, valamint a Tanácsnak és a Parlamentnek, és mivel a DCI bizottság eljárási 

szabályzatának 3. cikke úgy rendelkezik, hogy a végrehajtási aktusok tervezetét az adott 

bizottsági ülés előtt legalább 20 naptári nappal korábban el kell juttatni a DCI bizottság 

tagjaihoz;  

D. mivel a végrehajtási jogi aktus tervezetét ezért a DCI bizottság ülése előtt legalább 20 

naptári nappal meg kell küldeni a Parlamentnek, és mivel a végrehajtási jogi aktusok 

tervezetének elfogadására vonatkozó írásbeli eljárások kellően indokolt esetekben 

kivételt képeznek e szabály alól; 

E. mivel Bizottság félidős felülvizsgálati jelentése megállapítja, hogy a jelenlegi külső 

eszköz architektúrája általában megfelel a célnak; 

F. mivel a Bizottság félidős felülvizsgálatában azt állítja, hogy nehéz mérni az eszközök 

átfogó hatékonyságát a célkitűzéseik teljesítése terén, részben azért, mert az eszköz 

szintjén nehézséget okoz a megfelelő ellenőrzési és értékelési rendszerek meghatározása 

(10. o.); emlékeztet arra, hogy a Számvevőszék 18/2014. sz. jelentésében rámutatott a 

EuropeAid értékelési rendszerének súlyos hiányosságaira; 

G. mivel a közös végrehajtási rendelet kulcsfontosságú rendelkezéseket tartalmaz a 

fejlesztés- és segélyhatékonysági elvekre vonatkozóan, mint például a segélyek 

feltételektől való függetlenítése és a partnerországok saját intézményeinek, 

rendszereinek és eljárásainak használata; 

H. mivel az EU elismerte a civil társadalmi szervezetekkel való partnerség fontosságát a 

külkapcsolatok során; mivel ez magában foglalja a civil szervezetek bevonását a külső 

eszközök programozásába és végrehajtásába; mivel e stratégiai szempontból szorosabb 

együttműködést még nem valósították meg; 

1. emlékeztet arra, hogy az EU külső finanszírozási eszközei komplex eszközöket kínálnak 

az EU számára a nemzetközi színtéren végrehajtott fellépéseik támogatására és 

fokozására, valamint arra, hogy e komplex rendszert a közös végrehajtási szabályokról 

szóló rendelet hangolja össze, amely zökkenőmentes és kiegészítő megközelítést tesz 

lehetővé valamennyi eszköz végrehajtásához; 

2. tudomásul veszi a Bizottság nehézségeit a célkitűzések elérésének mérése során; ezzel 

összefüggésben emlékeztet az Európai Számvevőszék „A EuropeAid értékelési és 

eredményorientált monitoringrendszerei” című, 18/2014. sz. különjelentésében tett 

észrevételekre; felszólítja a Bizottságot, hogy használja ki ezt az alkalmat az értékelési 

és nyomon követési rendszerének javítására, a Számvevőszék ajánlásainak megfelelően; 

rámutat arra, hogy az EU fejlesztési programjairól szóló számvevőszéki különjelentések 

túlnyomórészt kedvező eredménnyel zárultak; 

3. emlékeztet a fejlesztés- és segélyhatékonysági alapelvek kulcsfontosságú szerepére a 

külső fellépés terén, amint azt a közös végrehajtási rendelet is hangsúlyozza, továbbá 

felszólítja a Bizottságot, hogy a félidős felülvizsgálati jelentés nyomán meghozandó 

valamennyi intézkedésében tartsa fenn ezeket az elveket; 

4. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság félidős felülvizsgálati jelentése nem 

foglalkozik a civil szervezetek külső eszközök programozásában és végrehajtásában 
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való részvételének hiányával; felszólítja a Bizottságot, hogy a Tanács és a Parlament 

kérésének megfelelően juttassa általános érvényre a civil szervezetek stratégiai 

szempontból szorosabb bevonását valamennyi külső eszközbe és programba; 

5. felszólít a fejlesztési segélyek forrásainak növelésére, mivel a GNI 0,7 %-ának 

megfelelő összegű hivatalos fejlesztési támogatásra tett uniós vállalás eddig soha nem 

teljesült, és elmarad a 2030-ig tartó menetrend végrehajtásához szükséges erőforrások 

szintjétől; 

6. felszólít a tanulságok levonására az uniós külső finanszírozási eszközök és az egyéb 

nemzetközi intézmények, például a Világbank, a Nemzetközi Valutaalap és más 

fejlesztési/finanszírozási intézmények finanszírozási eszközeivel kapcsolatos 

hiányosságok azonosítása, valamint az ezek közötti koordináció javítása érdekében, 

hogy biztosítható legyen a szinergiák kialakítása és a finanszírozási eszközök hatásának 

maximalizálása a fejlődő országokban; 

7. kulcsfontosságúnak tartja, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre ahhoz, hogy a 

Parlament képes legyen a végrehajtási aktusok tervezetével kapcsolatos jogkörök 

megfelelő és kellő gyakorlására; 

8. úgy véli, hogy a végrehajtási aktusok tervezeteinek a DCI bizottság elé jutásukat 

megelőző hosszadalmas előkészítésére tekintettel nem indokolható a dokumentumoknak 

a Parlamenthez és a Tanácshoz történő benyújtására vonatkozó 20 napos határidő be 

nem tartása a végrehajtási intézkedések elfogadásának végső szakaszában; 

9. ezért sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy nem mindig tartják tiszteletben a 20 naptári napos 

határidőt, és úgy ítéli meg, hogy ellenőrzési joga sérült;  

10. emlékeztet arra, hogy a Cotonoui Megállapodás közelgő felülvizsgálatára tekintettel 

fontos szigorúan betartani a pánafrikai program keretében tervezett, az EU és Afrika 

közötti stratégiai partnerség támogatására irányuló kontinentális projektek határidejét; 

11. kéri, hogy minden végrehajtási intézkedéstervezetet legalább 20 nappal korábban 

terjesszenek elő, és felszólítja a Bizottságot, hogy módosítsa a DCI bizottság eljárási 

szabályzatát a 20 napos határidő meghosszabbítása céljából, ezáltal megkönnyítve a 

Parlament ellenőrzési hatásköreinek gyakorlását;  

12. felszólít egyúttal a külső finanszírozási eszközökre irányuló parlamenti ellenőrzési 

mechanizmusok megerősítésére, valamint a végrehajtásukat elősegítő olyan eszközök, 

például vagyonkezelői alapok létrehozására, amelyek lehetővé teszik a Parlament 

számára, hogy valóban részt vegyen az alapok programozásában és végrehajtásának 

vizsgálatában;  

13. a fejlesztési segélyeknek a magánszféra-beruházások ösztönzésére való felhasználása 

során szorgalmazza az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot, az ellenőrzést, a 

fejlesztési fejlesztési szempontú addicionalitást, a segély-/fejlesztési hatékonyság 

elvének tiszteletben tartását, valamint az erős környezetvédelmi, emberi jogi és szociális 

védelmet; 

14. felszólít arra, hogy emeljék be az Európai Unió költségvetésébe az Európai Parlament 
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költségvetésén kívül eső vagyonkezelői alapokat; 

15. hangsúlyozza, hogy a magánszektor fejlesztés terén vállalt szerepével kapcsolatos uniós 

megközelítés sarokkövének az átláthatóságnak és az elszámoltathatóságnak kell lennie, 

valamint rendkívül fontos annak biztosítása garanciák vagy támogatásötvözés révén, 

hogy a hivatalos uniós fejlesztéstámogatásban részesülő magánszervezetek tiszteletben 

tartsák az emberi jogokat, a szociális és munkaügyi normákat és a környezetet; 

16. hangsúlyozza, hogy az országonkénti támogatáselosztás nem függhet az EU-val 

folytatott migrációs megállapodásoktól, valamint nem szabad forrásokat átirányítani a 

szegény országoktól és régióktól a bevándorlók származási országai vagy az Európába 

vezető tranzitországok felé, kizárólag azon az alapon, hogy a migrációs útvonalon 

találhatók; 
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INDOKOLÁS 

Az AFET „Az EU külső finanszírozási eszközeinek végrehajtása: 2017. évi félidős 

felülvizsgálat és a 2020 utáni időszakra vonatkozó jövőbeli architektúra” című végrehajtási 

jelentése kiterjed az AFET hatáskörébe tartozó öt uniós külső finanszírozási eszközre1, 

valamint a közös végrehajtási szabályokról szóló rendeletre, amely ezen öt eszköz és egy 

hatodik, a DEVE hatáskörébe tartozó fejlesztési együttműködési eszköz horizontális 

végrehajtási rendelkezéseit tartalmazza.  

 

A fejlesztési együttműködési eszköz félidős értékelésével, valamint 2020 utáni 

architektúrájával egy különálló, a DEVE bizottság égisze alatt készülő végrehajtási 

jelentésben foglalkoznak2, és kívül esnek e véleménytervezet hatókörén.  

 

A hat külső finanszírozási eszközt vagy konkrétan a fejlesztési együttműködési eszközt érintő 

közös végrehajtási szabályokról szóló rendelkezések esetében a Fejlesztési Bizottság az 54. 

cikk alapján véleményt dolgoz ki. Az ezen véleménytervezetben szereplő álláspont kizárólag 

a közös végrehajtási szabályokról szóló rendelettel kapcsolatos kérdéseket érinti.  

  

                                                 
1 a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze; az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz; az 

előcsatlakozási támogatási eszköz; a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz; valamint a partnerségi 

eszköz. 
2 A fejlesztési együttműködési eszköz, a humanitárius segítségnyújtási eszköz és az Európai Fejlesztési Alap 

végrehajtása 
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