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JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy az 
elfogadandó jelentésébe foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. emlékeztet az EUMSZ 208. cikkére, melynek értelmében a fejlesztési együttműködésre 
vonatkozó uniós politikát az Unió külső tevékenységének elvei és célkitűzései 
keretében kell folytatni, amelynek elsődleges célkitűzése a szegénység csökkentése, 
hosszú távon pedig a szegénység felszámolása; hangsúlyozza, hogy az Unió és a 
tagállamok fejlesztési együttműködési politikái kiegészítik és erősítik egymást; 
emlékeztet arra, hogy az EUSZ 21. cikkének (2) bekezdése megállapítja, hogy a 
fejlesztési együttműködési politika hozzájárul az EU külső tevékenységének 
célkitűzéseihez; felszólít az EUMSZ és az EUSZ jogi kötelezettségvállalásainak teljes 
körű tiszteletben tartására, valamint a 2021 és 2027 közötti, soron következő többéves 
pénzügyi keretben egy fejlesztésorientált külső eszköz kialakítására;

2. emlékeztet arra, hogy növelni kell az EU által nyújtott hivatalos fejlesztési támogatások 
(ODA) jelenlegi szintjét a többéves pénzügyi keret jövőbeli külső fejezeteiben, és 
üdvözli a Bizottság által javasolt szerény mértékű növelést (2018. évi árakon);

3. rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi 
Együttműködési Eszközre (NDICI) vonatkozó javaslat a külpolitika és a fejlesztési 
politika új megközelítését tükrözi, ami nincs összhangban az EUMSZ 208. cikkével; 
hangsúlyozza, hogy a szegénység eltörlésére irányuló célkitűzés az EU fejlesztési 
politikájának végső célja kell hogy legyen, és hogy a következő többéves pénzügyi 
keretben az EU külső pénzügyi eszközeinek elsődleges célkitűzései a szegénység 
felszámolása, a fenntartható humán és gazdasági fejlődés, az egyenlőtlenség, az 
igazságtalanság és a kirekesztés elleni küzdelem, a jó kormányzás, valamint a béke és a 
biztonság, továbbá az EUMSZ 208. cikkének (2) bekezdése szerinti fenntartható 
fejlesztési célokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások teljesítése kell hogy legyenek;

4. emlékeztet arra, hogy a fenntartható fejlesztési célok, a fejlesztés-finanszírozásra 
vonatkozó addisz-abebai cselekvési menetrend és az éghajlatváltozásról szóló Párizsi 
Megállapodás végrehajtása iránti uniós kötelezettségvállalásnak kell iránymutatásul 
szolgálnia az uniós fejlesztési politikához; úgy véli, hogy a fejlődő országoknak nyújtott 
ilyen jellegű uniós támogatásnál meg kell őrizni a jogokon alapuló megközelítést, és 
olyan hosszú távú célkitűzésekre kell összpontosítani, mint a szegénység felszámolása, 
az egyenlőtlenség, az igazságtalanság és a kirekesztés elleni küzdelem, a demokratikus 
kormányzás és az emberi jogok, valamint a nemek közötti egyenlőség előmozdítása, 
többek között a civil társadalom szerepének előmozdítása, valamint a fenntartható és 
inkluzív fejlődés megerősítése révén, különösen a legkevésbé fejlett országokban;

5. hangsúlyozza, hogy a következő többéves pénzügyi keretnek biztosítania kell, hogy a 
külső eszközök politikai irányultságúak legyenek, és a Szerződésben meghatározott, 
vonatkozó politikák célkitűzéseinek lehető leghatékonyabb megvalósítását szolgálják; 
emlékeztet arra, hogy nem az EU belső érdekeinek kell meghatároznia a szomszédsági, 
fejlesztési, humanitárius és nemzetközi együttműködési menetrendet; hangsúlyozza, 
hogy ellenzi a segélyek eszközként történő használatát;
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6. megjegyzi, hogy az Európai Unió szomszédos országaiban tapasztalható, romló 
biztonsági helyzetből és az Unióba érkező migránscsoportok számának növekedéséből 
fakadó finanszírozási igények a következő többéves pénzügyi keret finanszírozásának 
növelését teszik szükségessé; felhívja a figyelmet arra, hogy ezeket az új kihívásokat a 
fenntartható fejlesztési célkitűzésekkel együtt kell kezelni; úgy véli, hogy az NDCI 
létrehozása súlyosbítja a külső pénzügyi eszközök félidős értékelésében kiemelt 
problémákat, nevezetesen, hogy az egyéb szakpolitikai területek növekvő igényei 
elterelték az uniós fejlesztési politikákat a szegénység enyhítésére irányuló 
célkitűzéstől; rámutat, hogy noha kiemelten fontos az EFA költségvetésbe emelése, nem 
lehet a fejlesztési támogatás növekedéseként értelmezni;

7. emlékeztet arra, hogy az uniós nemzetközi együttműködési programokon belül az 
országok által nyújtott támogatásoknak ki kell egészíteniük a külpolitikát, ugyanakkor 
biztosítaniuk kell, hogy a fejlesztési finanszírozást csak fejlesztési célokra, és ne 
különböző célkitűzések – például a határellenőrzés vagy a migrációs politikák – elérését 
célzó kiadások fedezésére használják fel;

8. megjegyzi, hogy az együttműködési eszközt úgy kell kialakítani, hogy elegendő 
rugalmasságot biztosítson ahhoz, hogy a programokat a harmadik országok sajátos 
igényeihez igazíthassák; ismételten hangsúlyozza, hogy az uniós támogatás jelentős 
részét a hivatalos fejlesztési támogatás legfőbb célkitűzéseként a legkevésbé fejlett 
országoknak kell kiosztani; hangsúlyozza, hogy a következő többéves pénzügyi 
keretben a fejlesztés kulcsfontosságú jellemzőiként fenn kell tartani és fejleszteni kell a 
végrehajtás hatékonyságát, eredményességét, láthatóságát és politikai koherenciáját, 
biztosítva a civil társadalmi szervezetek részvételét és a fejlesztési együttműködés 
jogokon alapuló megközelítésének végrehajtását, valamint az alapvető szociális 
szolgáltatások esetében a források 20%-ában megállapított referenciaérték bevezetését;

9. hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőséget, valamint a nők és lányok jogait és 
társadalmi szerepvállalásának erősítését valamennyi – földrajzi és tematikus – program 
fontos célkitűzéseként kell meghatározni; úgy véli, hogy az uniós költségvetésnek 
figyelembe kell vennie a nemek közötti egyenlőség szempontjait és 
konfliktusérzékenynek kell lennie;

10. megállapítja, hogy az NDCI-javaslat számos rugalmassági mechanizmust, például 
rugalmassági tartalékokat és gyorsreagálási kereteket tartalmaz; hangsúlyozza, hogy 
kellően figyelembe kell venni a hivatalos fejlesztési támogatás kiszámíthatóságára 
gyakorolt fokozott rugalmasságot; fokozott parlamenti ellenőrzést szorgalmaz, illetve 
szorgalmazza a kormányzási és irányítási struktúrák egyértelmű kidolgozását; 
aggodalommal veszi tudomásul, hogy a célok között nem utalnak egyértelműen a 
szegénység felszámolására, a fenntartható fejlődésre, a fenntartható fejlesztési célokra 
és az egyenlőtlenség elleni küzdelemre; hangsúlyozza, hogy a fejlesztési politikáról 
szóló konszenzus megvalósítása érdekében ezeket a prioritásokat a javasolt eszköz 
célkitűzéseiben egyértelműen meg kell meghatározni;

11. felhívja a figyelmet az EU azon teljesítetlen nemzetközi kötelezettségvállalására, hogy 
hivatalos fejlesztési támogatását 2030-ra az egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem 
(GNI) 0,7%-ára növeli, ennek 20%-át humán fejlődésre és társadalmi befogadásra, 
GNI-jének 0,2%-át pedig a legkevésbé fejlett országokra fordítja, és hogy új, további 
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finanszírozási eszközöket bocsát a fejlődő országok rendelkezésére az éghajlatváltozás 
elleni küzdelemhez; megerősíti, hogy ezeket a kötelezettségvállalásokat megfelelően 
figyelembe kell venni a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretben;

12. üdvözli a hivatalos fejlesztési támogatás esetében az eszköz javasolt 92%-os 
támogathatóságát, és kéri ennek fenntartását; kéri, hogy legalább 20%-os hivatalos 
fejlesztési támogatást különítsenek el valamennyi, földrajzi és tematikus program 
keretében, évente és az NDICI időtartama alatt a társadalmi befogadás és a humán 
fejlesztés érdekében, az alapvető szociális szolgáltatások – többek között a táplálkozás, 
az oktatás és a szociális védelem – támogatása és megerősítése érdekében, különösen a 
leginkább marginalizálódott csoportok, így a nők és gyermekek körében; kéri, hogy a 
hivatalos fejlesztési támogatás legalább 85%-át valamennyi, földrajzi és tematikus 
program keretében, évente és az NDICI időtartama alatt fő vagy jelentős célkitűzésként 
fordítsák a nemek közötti egyenlőség előmozdítását, illetve a nők és lányok jogainak és 
szerepvállalásának erősítését célzó intézkedésekre; megerősíti, hogy ezenfelül ezen 
intézkedések 20%-ának fő célkitűzése a nemek közötti egyenlőség, valamint a nők és 
lányok jogainak és szerepvállalásának előmozdítása kell, hogy legyen; kéri, hogy az 
általános eszköz 50%-át az éghajlattal és környezettel kapcsolatos célkitűzésekre és 
fellépésekre fordítsák;

13. úgy véli, hogy az uniós költségvetésnek figyelembe kell vennie a nemek közötti 
egyenlőség szempontjait és konfliktusérzékenynek kell lennie, és felszólítja a 
Bizottságot, hogy a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-
tervezést alkalmazzon;

14. emlékeztet arra, hogy az országonkénti támogatáselosztás nem függhet az Unióval 
kötött 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;

15. ismét hangsúlyozza, hogy támogatja az Európai Fejlesztési Alap (EFA) uniós 
költségvetésbe való beemelését, az ily módon átcsoportosított források teljes 
addicionalitása mellett;

16. üdvözli egy, a tengerentúli országokkal és területekkel való együttműködésre szánt 
célzott eszköz létrehozását e területek fenntartható fejlődésének elősegítése, illetve az 
Unió értékeinek és normáinak globális terjesztése érdekében; hangsúlyozza ugyanakkor, 
hogy ezeket az eszközöket megfelelő forrásokkal kell ellátni, olyan elosztásban, amely 
jobban alkalmazkodik az igényekhez és egyenlőbben oszlik meg a különböző 
tengerentúli országok és területek között;

17. elismeri a Bizottság által annak érdekében tett komoly erőfeszítéseket, hogy a 
következő többéves pénzügyi keretben növelje a humanitárius segítségnyújtásra 
vonatkozó költségvetési sor előirányzatait; megjegyzi ugyanakkor, hogy ez a növekedés 
még nem felel meg az igényelt szintnek, ami 2011 óta több mint kétszeresére nőtt;

18. kiemeli annak fontosságát, hogy a következő többéves pénzügyi keret teljes egészében 
megfeleljen a politikák fejlesztési célú koherenciája elvének az EUMSZ 208. cikkének 
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megfelelően, illetve hozzájáruljon a fenntartható fejlesztési célok teljesítéséhez;

19. emlékeztet arra, hogy a nemek közötti egyenlőség szerepel az uniós szerződésekben, és 
az egyenlőség gyakorlatban történő megvalósítása érdekében azt minden uniós 
fellépésbe bele kell foglalni; hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-tervezésnek a többéves pénzügyi keretről szóló 
rendeletben rögzített egyértelmű kötelezettségvállalás révén a többéves pénzügyi keret 
szerves részévé kell válnia;

20. üdvözli, hogy a sürgősségi segélyre képzett tartalék hatókörét a belső válságokra történő 
reagálásra is kiterjesztik és alkalmazzák; emlékeztet arra, hogy prioritást kell biztosítani 
az Unión kívüli, hirtelen bekövetkező humanitárius válságoknak;

21. hangsúlyozza, hogy a következő többéves pénzügyi keretben meg kell ragadni az 
alkalmat a segélyezés, a helyreállítás és a fejlesztés összekapcsolásának koncepcióján 
alapuló műveletek pénzügyi támogatására; hangsúlyozza, hogy a humanitárius és 
fejlesztési együttműködés megvalósítása megköveteli a fejlesztési és humanitárius 
tevékenységek egymást kiegészítő jellegének biztosítását, valamint az EU mint 
adományozó szerepének a nagyobb működési rugalmasság és kockázatvállalás felé való 
elmozdulását a segélyezést, a helyreállítás és a fejlesztés összekapcsolása, az emberek 
és közösségek ellenálló képessége, a korai helyreállítás és újjáépítés támogatása 
érdekében; az uniós humanitárius tevékenységek többéves tervezését és finanszírozását 
szorgalmazza, valamint azt, hogy az EU fejlesztési tevékenységeiben szisztematikusan 
vezessék be a fejlesztési programok válság esetén történő módosítását annak érdekében, 
hogy az EU partnerei hatékonyan hozzájáruljanak az összekapcsolás kialakításához;

22. hangsúlyozza, hogy a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretnek meg kell őriznie és javítania kell a Parlament pénzeszközök felhasználása 
felett gyakorolt felügyeletét és ellenőrzését, a fel nem osztott források folyósítására 
irányuló egyértelmű mechanizmus és döntéshozatali folyamat révén, biztosítva a 
Parlamentnek a külső pénzügyi eszközök programozási és végrehajtási szakaszára 
gyakorolt befolyását; ismételten hangsúlyozza, hogy a nagyobb rugalmasságra irányuló 
javaslatot az átláthatóság és az elszámoltathatóság javításával kell ellensúlyozni.
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