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JAVASLATOK

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

1. megjegyzi, hogy az Unió komoly, hatékony és eredményes pénzgazdálkodási 
kérdésekre összpontosít, és hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a fejlődő 
országokban növeljék a jó kormányzás, a kapacitásépítés, a demokrácia és a 
jogállamiság támogatását célzó források elosztását;

2. üdvözli, hogy az EFA által finanszírozott költségvetés-támogatási kifizetések 2018-ban 
796 millió EUR-t tettek ki; sürgeti azonban a Bizottságot, hogy értékelje egyértelműbben 
és határozza meg az egyes esetekben a költségvetés-támogatás által elérendő fejlesztési 
eredményeket, és mindenekelőtt erősítse meg azokat az ellenőrzési mechanizmusokat, 
amelyek a kedvezményezett országokban figyelemmel kísérik a korrupció helyzetét, az 
emberi jogok tiszteletben tartását, a jogállamiságot és a demokráciát; 

3. úgy véli, hogy az Európai Uniós Szükséghelyzeti Alap (EUTF) kialakításának és 
célkitűzéseinek világosabbnak kell lenniük; aggodalommal állapítja meg, hogy míg a 
szükséghelyzeti alaphoz való uniós hozzájárulás nagyrészt a hivatalos fejlesztési 
támogatás (ODA) forrásaiból áll, a szükséghelyzeti alap tevékenységeinek jelentős 
része a migrációkezeléshez és a határellenőrzéshez kapcsolódik; hangsúlyozza, hogy a 
szükséghelyzeti alap projektjeinek az emberi jogokat a programozás középpontjába kell 
helyezniük, és hozzá kell járulniuk a szegénység felszámolásához és az emberi jogok 
előmozdításához az érintett országokban; bízik abban, hogy a DG DEVCO követni 
fogja a Számvevőszék 32/2018. sz. különjelentésében tett ajánlásokat;

4. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa az Unió láthatóságát az EFA-forrásokból 
finanszírozott és a nemzetközi szervezetek és fejlesztési ügynökségek által irányított 
projektekben; ismételten hangsúlyozza a nemzetközi szervezetek azon kötelezettségét, 
hogy a Számvevőszék kérésére továbbítsanak a Számvevőszéknek minden olyan 
dokumentumot vagy információt, amely az EUMSZ-ben előírt feladatainak ellátásához 
szükséges; ismét felhívja a Bizottságot, hogy kövesse nyomon a nemzetközi szervezetek 
e kötelezettségnek való megfelelését az olyan újabb hibák elkerülése érdekében, mint 
amilyen egy mozambiki vízellátási és szennyvízelvezetési projekt közelmúltbeli 
ellenőrzése során történt;

5 üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy az EFA-t a jövőbeli uniós szomszédsági, 
fejlesztési és nemzetközi együttműködési eszköz (NDICI) keretében építsék be a 
költségvetésbe.
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