A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak
2014. évi éves jelentés az Európai Unió fejlesztésre és külső támogatásra vonatkozó politikájáról és
annak 2013. évi végrehajtásáról

2013-ban az EU világszerte folytatta a fejlesztést szolgáló politikai és pénzügyi támogatását. Jelentős
összeget, 14,86 milliárd EUR-t biztosított külső fejlesztési támogatásra. A Változtatási programmal, a
Bizottság hathatós fejlesztéspolitikára vonatkozó tervezetével összhangban – mely a leginkább
rászoruló országok és emberek megsegítésére összpontosít – e segítségnyújtás fő
kedvezményezettjei az alacsony nemzeti jövedelemmel rendelkező, legkevésbé fejlett országok.
Büszkék vagyunk arra, hogy a fejlődő országoknak nyújtott segítségünk, amelyet az európai polgárok
több mint 80 %-a támogat, erőteljesen a szegénységre összpontosít.
2013 decemberében az Európai Parlament jóváhagyta az EU külső tevékenységére vonatkozó
pénzügyi eszközöket a 2014–2020 közti időszakra. A külső fellépéseit finanszírozó eszközökre szánt
teljes elfogadott összeg a 2014–2020-as időszakban alig több, mint 51,4 milliárd EUR. Az uniós
költségvetés részét nem képező Európai Fejlesztési Alapnak köszönhetően további 30,5 milliárd EUR
áll rendelkezésre az afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni térség országai, illetve a tengerentúli
országok és területek számára. Az EU szorgalmazza a fejlesztésre irányuló innovatív finanszírozási
források fokozottabb használatát, beleértve a vegyes támogatási formákat és a magánszektor
erőforrásait.
2013-ban sor került a célországbeli programozás alapos ellenőrzésére, amely azt hivatott biztosítani,
hogy az uniós fellépés legfeljebb három olyan területre összpontosuljon, melyek ezeket a politikai
prioritásokat tükrözik.
Alapelvek:





Inkluzív és fenntartható növekedés
jó kormányzás
béke és stabilitás
szolidaritás és támogatás

2013-ban, a világ legnagyobb humanitárius segítségnyújtóiként, az EU és a tagállamai határozott
fellépéssel reagáltak a természeti katasztrófákra, fegyveres konfliktusokra és az elhúzódó válságokra.
Az Európai Bizottság által nyújtott, a válság enyhítésre szánt segély csupán 2013-ban több mint 1,3
milliárd EUR volt, mely több mint 90 ország megsegítésében játszott szerepet.
2013 kulcsfontosságú évnek bizonyult a 2015 utáni időszakra irányuló globális viták alakulásában. Az
Európai Unió és tagállamai továbbra is döntő szerepet játszanak a fejlesztési keretről szóló
megbeszélésekben, mely 2015 után a millenniumi fejlesztési célok helyébe lép. 2013 februárjában a
Bizottság közreadta a „Méltó életet mindenkinek” című úttörő közleményét, melyben a 2015 utáni
időszakra vonatkozó keret tekintetében egy javasolt uniós jövőképet vázol fel, azaz a rendkívüli
szegénység 2030-ra való megszüntetését amellett, hogy biztosítja bolygónk fenntartható fejlődését,
továbbá ütemtervet terjeszt elő ennek elérése érdekében.

Az EU 2010-ben új, millenniumi fejlesztési célokkal kapcsolatos uniós kezdeményezést hozott létre,
mellyel egy egymilliárd EUR összegű szükségletalapú és teljesítményalapú finanszírozást tett
elérhetővé. A 700 millió EUR-ból a legnagyobb lemaradást mutató millenniumi fejlesztési célokat
támogatták úgy, mint az éhezés, az anyák egészségvédelme és a gyermekhalandóság, míg a 300
millió EUR-t a támogatások végrehajtásában jó eredményeket elért országok nyerték el. Egészen
máig a millenniumi fejlesztési célokkal kapcsolatos uniós kezdeményezés 46 országban 70 projektet
támogatott.
2014-től a munka továbbra is a fejlesztési együttműködés hatékonyságának és eredményességének a
fokozására összpontosul a jobb koordináció, a politikák koherenciája és az elszámoltathatóságon
keresztül. E tekintetben befejeződik az uniós eredménykeret kialakítása és az uniós közös
programozási folyamat kerül előtérbe. Az Európai Unió és tagállamai továbbra is szorgalmazzák
valamennyi millenniumi fejlesztési cél elérését a 2015-ös céldátumig, valamint folytatják azt a
konstruktív szerepet, amelyet a 2015 utáni időszakra vonatkozó keret kialakításának globális
folyamatában eddig betöltöttek.

