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JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. emlékeztet arra, hogy az uniós kiadások jogszerűsége a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás egyik kulcsfontosságú alapelve; 

2. hangsúlyozza, hogy az Unió azon törekvése, hogy a partnerországaival „egyenlő felek 
közötti partnerséget” alakítson ki, magában foglalja a felelősségvállalás elvének teljes 
körű tiszteletben tartását, összhangban az Unió segélyhatékonyságra vonatkozó 
nemzetközi kötelezettségvállalásaival; ismét kifejezi a fejlesztési támogatások nem 
fejlesztési célú felhasználása tekintetében érzett aggodalmát, és hangsúlyozza, hogy a 
hivatalos fejlesztési támogatás kritériumait nem teljesítő támogatásokat a fejlesztési 
együttműködési eszköztől eltérő eszközökből kell finanszírozni; különösen felhívja az 
Uniót és tagállamait, hogy tartózkodjanak a migrációra és a kereskedelmi reformokra 
vonatkozó támogatási feltételek előírásától, ami ellentétes a fejlesztéshatékonysági 
elvekkel; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az emberi jogi normák a fejlesztési 
együttműködési eszköz keretében folytatott valamennyi együttműködés során biztosítva 
legyenek, és kitart amellett, hogy a szegénység hosszú távú sikeres leküzdése érdekében 
az Uniónak foglalkoznia kell a szegénység okaival és elő kell mozdítania az 
esélyegyenlőséget;

3. sajnálja, hogy az Unió fenntarthatóság és az ENSZ fenntartható fejlődési céljai iránti 
elkötelezettsége ellenére a Számvevőszék 7/2019. sz. különjelentése azt mutatja, hogy a 
Bizottság nem tesz jelentést arról, illetve nem követi nyomon, hogy az uniós 
költségvetés és szakpolitikák hogyan járulnak hozzá a fenntartható fejlődéshez és a 
fenntartható fejlődési célok eléréséhez; megjegyzi, hogy a Bizottság nemrégiben 
közzétett egy vitaanyagot, amely forgatókönyveket vázol fel a fenntartható Európa 
számára; sajnálja azonban, hogy ez a dokumentum nem tartalmaz hiányelemzést arról, 
hogy az Uniónak mit kell még tennie a költségvetés, a politika és a jogalkotás terén, és 
nem mutatja be azt sem, hogy az uniós kiadási programok hogyan járulnak hozzá a 
fenntartható fejlődési célok megvalósításához;

4. üdvözli, hogy 2018-ig az EU által finanszírozott nemzetközi együttműködési és 
fejlesztési támogatás 20,3 %-a az éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányult; 
megismétli azon álláspontját, hogy ezt azonban a jövőben több mint kétszeresére kell 
növelni, hogy a 2021–2027-es időszakra javasolt Szomszédsági, Fejlesztési és 
Nemzetközi Együttműködési Eszköz (NDICI) támogatásainak legalább 45 %-át az 
éghajlat- és környezetvédelmi célkitűzésekre fordítsák; ezzel összefüggésben felszólít a 
megújuló energiához való jobb hozzáférés biztosítására és a környezetvédelmi 
technológiákba való beruházások támogatására, valamint a tudásmegosztásra, a 
fenntartható ellátási láncok fejlesztésére és a körforgásos gazdaság további fejlesztésére, 
a fenntartható föld-, erdő-, víz- és erőforrás-felhasználással kapcsolatos nemzetközi 
partnerségek létrehozására, továbbá a polgári védelemmel és a korai előrejelző 
rendszerekkel kapcsolatos beruházásokra;

5. általánosságban üdvözli a költségvetési támogatás használatát, hogy az Unió támogassa 
általuk a fejlődő országokat reformtörekvéseikben és a fenntartható fejlődési célok 
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elérésében; sürgeti azonban a Bizottságot, hogy értékelje egyértelműbben, hogy az Unió 
által nyújtott költségvetési támogatás hogyan járul hozzá a fenntartható fejlődési célok, 
különösen a 10. fenntartható fejlődési cél (az egyenlőtlenségek csökkentése) eléréséhez, 
valamint hogy erősítse meg azokat az ellenőrzési mechanizmusokat, amelyek a 
kedvezményezett országokban figyelemmel kísérik a korrupciót, valamint az emberi 
jogok, a jogállamiság és a demokrácia tiszteletben tartását; emlékeztet arra, hogy a hazai 
erőforrások mozgósítása a fejlesztés fenntartható finanszírozásának központi eleme és a 
költségvetés-támogatás révén kezelendő öt fő fejlesztési kihívás egyike; felhívja a 
Bizottságot, hogy fogadjon el e célkitűzéssel összhangban álló kereskedelmi és 
beruházási politikát, amely figyelembe veszi többek között a legkevésbé fejlett országok 
gazdasági partnerségi megállapodásokkal kapcsolatos azon aggodalmát, miszerint a 
vámok eltörlése maga után vonja a bevételek csökkenését, valamint biztosítja a fejlődő 
országokkal kötendő adó- és beruházási megállapodásokról szóló tárgyalások során az 
adóztatási jogok méltányos elosztását, különös tekintettel a természeti erőforrásokból 
származó adóbevételek újraelosztására;

6. felszólít az uniós fejlesztési kiadások jobb elszámoltathatóságára és hatékonyságára, 
mivel a fejlesztési eredményeket nem csak meg kell határozni, hanem ellenőrizni is kell, 
és figyelemmel is kell kísérni azokat a kézzelfogható eredmények és a fejlesztési 
hatások szempontjából.

7. sürgeti az Uniót és tagállamait, hogy az Európai Fenntartható Fejlődési Alap 
hatáskörébe tartozó, a fejlődő országok magánbefektetői számára vállalkozásbarát 
környezet megteremtésére irányuló célkitűzéseik megvalósítása során tartózkodjanak az 
olyan gyakorlatok támogatásától, amelyek megkönnyítik a transznacionális vállalatok és 
magánszemélyek adókikerülését; hangsúlyozza továbbá az eladósodás kockázatát, 
amely összefügg a támogatásötvözés fokozott uniós alkalmazásával, különösen a 
szubszaharai Afrika országaiban és a karibi országokban, ahol korlátozottak az 
adósságszolgálat teljesítésére fordítható bevételek; felhívja az Uniót és tagállamait, 
hogy a politikák fejlesztési célú koherenciájának elvével összhangban hatékonyan és 
következetesen lépjenek fel az adókijátszás, az agresszív adókikerülési gyakorlatok és a 
káros adóverseny ellen;

8. üdvözli a nemzetközi partnerségekért felelős biztos kötelezettségvállalásait, többek 
között az arra vonatkozó kötelezettségvállalást, hogy az Európai Parlamentet bevonják 
az uniós vagyonkezelői alapok ellenőrzésébe, javítják valamennyi uniós fejlesztési 
együttműködés és a hozzájuk kapcsolódó alapok felhasználásának átláthatóságát, 
valamint biztosítják a különböző uniós politikák közötti koherenciát.



AD\1197019HU.docx 5/6 PE643.137v02-00

HU

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT
BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma 22.1.2020

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

18
2
0

A zárószavazáson jelen lévő tagok Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine 
Chabaud, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette 
Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa 
Juknevičienė, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Norbert Neuser, Michèle 
Rivasi, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Bernhard 
Zimniok

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Stéphane Bijoux, Patrizia Toia



PE643.137v02-00 6/6 AD\1197019HU.docx

HU

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT 
BIZOTTSÁGBAN

18 +
GUE/NGL Miguel Urbán Crespo

PPE Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Tomas Tobé

RENEW Stéphane Bijoux, Catherine Chabaud, Charles Goerens, Martin Horwood

S&D Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Patrizia Toia

VERTS/ALE Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Michèle Rivasi

2 -
ID Dominique Bilde, Bernhard Zimniok

0 0

Jelmagyarázat:
+ : mellette
- : ellene
0 : tartózkodik


