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JAVASLATOK

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

1. határozottan ellenzi, hogy az Európai Tanács csökkentse a Szomszédsági, Fejlesztési és 
Nemzetközi Együttműködési Eszköz (NDICI) költségvetését, és helyteleníti, hogy a 
Tanács elutasítja az NDICI számára további 10,5 milliárd EUR-nak, a humanitárius 
segítségnyújtás számára pedig további 5 milliárd EUR-nak a helyreállítási eszközből 
(Next Generation EU) történő kiutalását a Covid19-válságra adott válaszként; 
hangsúlyozza, hogy ez nem logikus és elfogadhatatlan a különösen a 
legkiszolgáltatottabbakat sújtó pandémia során, és pusztító következményekkel jár a 
fenntartható fejlődési célok elérésére, többek között a szegénység felszámolására és az 
egyenlőtlenségek csökkentésére, valamint a humanitárius válságokra és a folyamatosan 
súlyosbodó éghajlati válságra nézve, mely utóbbi a Párizsi Megállapodás globális 
végrehajtásának erőteljesebb támogatását és az európai zöld megállapodás külső 
dimenziójának határozott tartalommal való megtöltését teszi szükségessé; úgy véli, 
hogy egy olyan időszakban, amikor a tagállamok komoly nehézségekkel szembesülnek 
a közös migrációs politikáról való megállapodás terén, az ellenőrizetlen migráció fent 
említett strukturális okainak kezelésére szánt költségvetés csökkentése teljesen 
következetlen, és aláássa az Unió mint a stabilitást és az emberi jogokat előmozdító 
nemzetközi szereplő szerepét;

2. kitart amellett, hogy az NDICI-re külön költségvetési sorokat kell létrehozni, amelyek 
biztosítják az átláthatóságot, a kiszámíthatóságot, az elszámoltathatóságot és a 
Parlament megfelelő befolyását; emlékeztet arra, hogy az NDICI-ről szóló tárgyalások 
még folyamatban vannak, és hogy többek között az új Afrika–EU partnerséggel 
kapcsolatos kiigazításoknak tükröződniük kell az NDICI-ben és annak megfelelő 
költségvetési soraiban;

3. megjegyzi, hogy az 1990-es évek óta először a humán fejlődésre vonatkozó mutatók 
várhatóan visszaesést fognak jelezni; emlékeztet arra, hogy sürgősen be kell ruházni a 
társadalmi befogadásba és a humán fejlődésbe az olyan alapvető szociális szolgáltatások 
támogatása és megerősítése érdekében, mint az egészségügy, az oktatás (különösen az 
iskolák újbóli megnyitása és a távoktatási lehetőségek), a táplálkozás, az 
élelmezésbiztonság, a víz, a higiénés körülmények és a szociális védelem, különösen a 
leginkább marginalizált helyzetben levők számára, kiemelt figyelmet fordítva a nőkre, a 
gyermekekre és a fogyatékossággal élőkre;

4. hangsúlyozza, hogy sürgősen fokozni kell az egészségüggyel, a magas színvonalú 
távoktatási és inkluzív oktatási programokkal, az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodással és annak mérséklésével, valamint a biológiai sokféleséggel, a 
táplálkozással, a fenntartható mezőgazdasággal és az élelmezésbiztonsággal kapcsolatos 
fejlesztési együttműködést, mivel a világjárvány súlyosbítja az egyébként is növekvő 
éhínséget; rámutat, hogy e tekintetben nagy jelentőséggel bír az intézményfejlesztés és 
az oktatás támogatása a képzett munkaerő gyarapítása érdekében; megerősíti, hogy a 
költségvetési tervezetben a „Globális kihívások” sorban szereplő összegnél sokkal 
nagyobb összegre van szükség az emberek, a bolygó, a jólét és a partnerség számára;
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5. ösztönzi a helyi hatóságokkal folytatott decentralizált együttműködés és a háromoldalú 
együttműködés megerősítését a fenntartható fejlődési célok végrehajtásának és a 
Covid19-világjárványból való kilábalás támogatása érdekében;

6. megjegyzi, hogy az EU–Afrika partnerség geopolitikai jelentőséget kapott, és hogy az 
Afrikával folytatott együttműködés fontos szerepet játszik az éghajlat- és 
energiapolitikai célok elérésében; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a 
beruházásokat a karbonmentes gazdaságra irányítsák a megújuló energiaforrások 
fejlesztésével, valamint többek között a napenergia és a zöld gáz területén a 
technológiatranszfer megkönnyítésével, beleértve az infrastruktúra és az 
összekapcsoltság vonatkozásait is;

7. megjegyzi, hogy a humanitárius segítségnyújtásról szóló fejezet növekedése továbbra is 
hatalmas eltérést mutat a 2019. évi végleges adathoz képest; rámutat arra, hogy a 
pandémiákkal, katasztrófákkal, lakóhelyelhagyással kapcsolatos szükségletek és az 
egyéb szükségletek növekedni, nem pedig csökkenni fognak, ami a növekvő 
szükségletek kielégítése érdekében a humanitárius segítségnyújtási alapok növelését 
követeli meg;

8. hangsúlyozza, hogy biztosítékokra van szükség a szolidaritási és sürgősségisegély-
tartalék belső vagy külső felhasználásának kizárása ellen;

9. hangsúlyozza, hogy parlamenti felügyeletre van szükség a globális kihívások és 
prioritások tartaléka felett, és ragaszkodik ahhoz, hogy ez a tartalék csak azzal a 
feltétellel létezhet az éves költségvetésben, ha a pénzeszközök igénybevételére 
vonatkozó döntéseket felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján hozzák meg a konkrét 
földrajzi, tematikus és gyorsreagálási költségvetési sorok finanszírozása érdekében;

10. hangsúlyozza, hogy a 375/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 alapján 
biztosítani kell az EU segítségnyújtási önkéntesei kezdeményezés finanszírozását az 
Európai Szolidaritási Testület programjáról folyó tárgyalások esetleges elakadása 
esetén, mivel az önkéntesek fontos szerepet játszanak a humanitárius 
segítségnyújtásban, és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az Unió képes legyen megbirkózni 
a Covid19-világjárvány okozta további humanitárius szükségletekkel.

1 Az Európai Parlament és a Tanács 375/2014/EU rendelete (2014. április 3.) az Európai Önkéntes Humanitárius 
Segítségnyújtási Hadtest létrehozásáról (HL L 122., 2014.4.24., 1. o.). 
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