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A FEJLESZTÉSI POLITIKA ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉSE

A fejlesztési politika az Európai Unió külpolitikájának központi eleme. Az EU fokozatosan
kibővítette az eredetileg az afrikai, karibi és csendes-óceáni országokra irányuló figyelmét,
és jelenleg szerte a világon mintegy 160 országban tevékenykedik. Az EU fejlesztési
politikájának elsődleges célja a szegénység megszüntetése. További céljai közé tartozik
az emberi jogok és a demokrácia védelme, a nemek közötti egyenlőség előmozdítása,
illetve a környezetvédelmi és éghajlati kihívások kezelése. A fejlesztés terén az EU a világ
legjelentősebb adományozója.

JOGALAP

— Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 21. cikkének (1) bekezdése: átfogó
megbízatás és irányadó elvek az EU fejlesztési együttműködése terén.

— Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 4. cikkének (4) bekezdése,
valamint 208–211. cikke.

— Az EUMSZ 312–316. cikke: költségvetési kérdések.

— A Cotonoui Megállapodás (az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS-) államokkal)
és számos kétoldalú társulási megállapodás (az EUMSZ 217. cikke alapján): külön
együttműködési megállapodások.

POLITIKAI ÉS PÉNZÜGYI KERET

A. A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend
Nemzetközi szinten a 2015 szeptemberében New Yorkban elfogadott menetrend („Világunk
átalakítása: a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend”) új globális
keretet hoz létre a szegénység felszámolásának és a fenntartható fejlesztés megvalósításának
elősegítésére 2030-ig. A millenniumi fejlesztési célokat követi és 17 új fenntartható fejlesztési
célt, valamint 169 kapcsolódó célt határoz meg. A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrend
magába foglalja az ENSZ 2015 júliusában elfogadott addisz-abebai cselekvési menetrendjét,
amely felsorolja a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrend végrehajtásához szükséges
különböző eszközöket, és amelyben az EU ismét kötelezettséget vállal arra, hogy bruttó nemzeti
jövedelmének 0,7%-át költi fejlesztési támogatásra. Az EU teljeskörűen részt vett a 2030-ig tartó
időszakra vonatkozó új menetrend kidolgozásában, és elkötelezte magát annak előmozdítására
bel- és külpolitikái révén. A belső dimenzió vonatkozásában 2016 novemberében a Bizottság
közleményt adott ki „Európa fenntartható jövője: a következő lépések” címmel, amely
integrálja a fenntartható fejlesztési célokat az európai politikai keretbe és a Bizottság jelenlegi
prioritásaiba. Szintén 2016 novemberében a Bizottság közleményt adott ki a külső dimenzióról,
amelyben a fejlesztési politikára vonatkozó 2005-ös európai konszenzus felülvizsgálatát

http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/Addis-Ababa-Action-Agenda-Draft-Outcome-Document-7-July-2015.pdf
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javasolta a globális politikai keretben bekövetkezett változások és a változó nemzetközi
környezet figyelembevétele érdekében.
B. Az új európai konszenzus a fejlesztési politikáról
Intenzív intézményközi vitákat követően a fejlesztési politikára vonatkozó új európai
konszenzust 2017. június 7-én írta alá az Európai Parlament elnöke, Málta miniszterelnöke
az EU Tanácsa és a tagállamok nevében, az Európai Bizottság elnöke, valamint az Unió
külügyi és biztonságpolitikai főképviselője/a Bizottság alelnöke. Az új konszenzus megállapítja
a főbb elveket és a fenntartható fejlesztési célok megvalósítására vonatkozó stratégiát, amely az
elkövetkező 15 évre meghatározza az EU és a tagállamok fejlesztési politikájának irányvonalát.
Az új konszenzus határozottan megerősíti, hogy az európai fejlesztéspolitika első számú
célkitűzése a jövőben is a szegénység felszámolása marad.
C. Az EU „Változtatási programja”
A 2012 májusában tartott EU Tanács által jóváhagyott uniós „Változtatási program” című
politikai dokumentum határozott javaslatokat tesz az uniós fejlesztési politika növelésére.
A fejlesztési politika két alappilléreként „az emberi jogok, a demokrácia, a jogállamiság
és a felelős kormányzás előmozdítását”, valamint „az inkluzív és fenntartható növekedést”
nevezi meg. A szöveg azt is leszögezi, hogy a forrásokat „a leginkább rászoruló országokra”
kell irányítani, beleértve az instabil államokat és a legkevésbé fejlett országokat (LDC). A
„differenciálás” új elvként azzal a céllal került bevezetésre, hogy a támogatás mértékét és
eszközeit az egyes országok sajátos igényeihez és kormányzati teljesítményéhez igazítsák.
A „Változtatási program” erőteljesen befolyásolta a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó
támogatási programok előkészítését.
D. A segély hatékonysága és a szakpolitikák koherenciája
Az európai fejlesztési politika határozottan támogatja a politikák harmonizálását és a
partnerországok jobb bevonását a pénzügyi kiutalás és tervezés folyamataiba. E célból
az EU 2007-ben elfogadta „a fejlesztési politika terén való munkamegosztásra vonatkozó
magatartási kódexet”, illetve 2011-ben a „segélyhatékonysági működési keretet”. Ezek az
erőfeszítések az OECD 2005-ös Párizsi Nyilatkozata – amely a fejlesztési támogatások terén
a „felelősségvállalást, a harmonizációt, az összehangolást, az eredményeket és a kölcsönös
elszámoltathatóságot” szorgalmazza – alapján hozott nemzetközi fellépésekkel is összhangban
vannak. A nemzetközi segélyhatékonysági keretet kétszer – az accrai cselekvési program
(2008) és a hatékony fejlesztési együttműködés érdekében létrejött puszani partnerség (2011)
keretében – vizsgálták felül. Az EU mindkét felülvizsgálatot határozottan támogatta. A
hatékony fejlesztési együttműködésre irányuló globális partnerség első magas szintű ülésére
2014 áprilisában, Mexikóban került sor azzal a céllal, hogy a fejlesztési hatékonyság legyen a
2015 utáni napirend központi eleme. A második magas szintű ülésre Nairobiban (Kenya) került
sor 2016. november végén.
2005-ben az EU is elfogadott egy, „a politikák fejlesztési célú koherenciája” elnevezésű
programot, amely 12 különféle szakpolitikai területre vonatkozott, melyeket a későbbiekben öt
kulcsfontosságú területként csoportosítottak: 1) kereskedelem és pénzügy, 2) az éghajlatváltozás
kezelése, 3) a világ élelmiszerbiztonságának biztosítása, 4) a migrációnak a fejlődés
szolgálatába állítása, valamint 5) a biztonság és a fejlesztés közötti kapcsolatok és szinergiák
megerősítése a globális békeépítési menetrend keretében. A Bizottság kétéves jelentésekben
követi nyomon a politikák fejlesztési célú koherenciája terén az EU által elért eredményeket,
ezek közül a legutóbbit 2015 augusztusában hozták nyilvánosságra. A Parlament gyakran folytat
megbeszéléseket e témáról, amihez állandó előadót is kijelölt.
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E. Jogalkotási és pénzügyi keret
A külső fellépések uniós finanszírozási eszközeit jelentősen felülvizsgálták és észszerűsítették
az elmúlt években. A 2007-2013-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretében az EU
a korábbi keret 30 programja és 90 költségvetési sora helyett nyolc fejlesztési eszközt alakított
ki. A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben ezen eszközök csak
kisebb strukturális módosításokon estek át – egy új partnerségi eszközt hoztak létre (lásd lent
az 1. táblázatot) –, azonban változtatásokat vezettek be az együttműködés differenciáltabbá,
hatékonyabbá, egyszerűbbé és rugalmasabbá tétele érdekében.
F. A külső fellépések főbb finanszírozási eszközei

1. táblázat: Az EU külső fellépéseit finanszírozó eszközök
áttekintése (a 2014-2020 közötti többéves pénzügyi keret)

Eszköz Hangsúly Forma Költségvetés
Fejlesztési
Együttműködési Eszköz
(DCI)

Latin-Amerika, Ázsia, Közép-Ázsia,
Öböl-térség, Dél-Afrika + globális
tematikus támogatás

Földrajzi +
tematikus 19,7 milliárd EUR

Európai Szomszédsági
Támogatási Eszköz (ENI)

Az európai szomszédságpolitika
tizenhat partnerországa, Oroszország
(regionális és határokon átnyúló
együttműködés)

Földrajzi 15,4 milliárd EUR

Előcsatlakozási
Támogatási Eszköz (IPA) Balkán-félsziget és Törökország Földrajzi 11,7 milliárd EUR

Partnerségi Eszköz (PI) Iparosodott országok Földrajzi 955 millió EUR
Grönlandi Eszköz Grönland Földrajzi 184 millió EUR
A demokrácia és emberi
jogok európai eszköze
(EIDHR)

A demokrácia és az emberi jogok
előmozdítása Tematikus 1,3 milliárd EUR

A stabilitás és a
béke elősegítését szolgáló
eszköz (IfSP)

Politikai stabilitás és békeépítés Tematikus 2,3 milliárd EUR

Nukleáris Biztonsági
Együttműködési Eszköz
(INSC)

Nukleáris biztonság Tematikus 225 millió EUR

Költségvetésen kívül

Európai Fejlesztési Alap
(EFA)

AKCS-államok, valamint
tengerentúli országok és területek
(TOT-ok)

Földrajzi 29,1 milliárd EUR

Ezen eszközök közül mérete és hangsúlya miatt kettő különösen fontos a fejlesztési
együttműködés szempontjából:
A fejlesztési együttműködési eszköz (DCI) a legnagyobb fejlesztési finanszírozási forrás az
uniós költségvetésben, amely a Latin-Amerikával, a Közel-Kelet bizonyos országaival, a Dél-
Afrikával, illetve a Közép-, Kelet-, Dél- és Délkelet-Ázsiával való fejlesztési együttműködésre
terjed ki. A DCI is két tematikus programból áll, melyek valamennyi fejlődő országot lefednek:
a globális közjavak és kihívások program 5,1 milliárd eurós költségvetéssel, valamint a
civil társadalmi szervezetek és helyi hatóságok program 1,9 milliárd eurós költségvetéssel.
A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó DCI legfontosabb újítása a differenciálás elvének
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bevezetése volt. Összesen 16 közepes jövedelmű ország nem jogosult többé a támogatáson
alapuló kétoldalú uniós finanszírozásra, ám a regionális és tematikus együttműködés ezután
is kiterjedhet rájuk. A Tanács és a Parlament közötti tárgyalások eredményeként öt közepes
jövedelmű ország (Kuba, Kolumbia, Ecuador, Peru és Dél-Afrika) „kivételes esetnek”
számítanak, így jogosultak maradnak az együttműködésre. Türkmenisztán és Irak, amelyek
közepes jövedelmű országokká váltak, kivételesen továbbra is részesülnek kétoldalú segélyben.
Az Európai Fejlesztési Alap (EFA) – amely nem az uniós költségvetés része – az EU
legrégebbi és legnagyobb fejlesztési eszköze. Az AKCS-országokkal és az Unió tengerentúli
országaival és területeivel (TOT-ok) való együttműködésre terjed ki, kulcsterületei a gazdasági
fejlődés, a szociális és humántőke fejlesztés, valamint a regionális együttműködés és integráció.
A 11. EFA költségvetése 29,1 milliárd EUR, ebből 24,3 milliárd EUR a nemzeti és
regionális együttműködésre, 3,6 milliárd EUR az AKCS-országokon belüli együttműködésre és
1,1 milliárd EUR az AKCS-beruházási keretre. A források szétosztása „gördülő programmal”
valósul meg, amelyben az együttműködési prioritások és projektek meghatározása során a
partnerországok is részt vesznek.
Az EFA (vagy annak jogutódja) uniós költségvetésbe emelése nagyobb fokú politikai
koherenciát eredményezne, valamint ezzel az EFA egy másik engedélyezési eljárás –
nevezetesen az együttdöntés – alá kerülne, amelyhez a Parlament jóváhagyására van szükség,
s ezáltal javulna a demokratikus ellenőrzés (lásd alább a Parlament szerepére vonatkozó
további információkat). Másrészről viszont a „költségvetésbe emelés” következtében újabb
adminisztratív lépésekre lenne szükség a pénzeszközök kifizetéséhez, ami által veszélybe
kerülne az AKCS-EU között régóta fennálló közös irányítás, és ez akár a tagállami EFA-
befizetések csökkenéséhez is vezethet.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

— Jogi keret. Jogi szempontból az EUMSZ 209. cikke kimondja, hogy a „fejlesztési
együttműködési politika végrehajtására vonatkozó intézkedéseket rendes jogalkotási
eljárás keretében az Európai Parlament és a Tanács fogadja el”. Ez egyenlő alapokra
helyezi a két intézményt, és ezzel a fejlesztést azon igen kevés külpolitikai portfóliók
egyikévé teszi, amelyek felett a Parlament ilyen hatáskörrel rendelkezik. Az EU külső
finanszírozási eszközeiről – nevezetesen a fejlesztési együttműködési eszközről – szóló
rendeletre vonatkozó tárgyalások megerősítették a Parlament társjogalkotóként végzett
munkájának fontosságát, és a parlamenti ellenőrzés megerősítését célzó új mechanizmusok
létrehozásához vezettek. 2014-ben – első alkalommal – az Európai Bizottság és a Parlament
Fejlesztési Bizottsága stratégiai párbeszédet folytatott, lehetővé téve a Parlament számára
a fejlesztési együttműködési eszköz programozási dokumentumairól szóló döntéshozatali
eljárásban való részvételt.

— A politika végrehajtásának parlamenti ellenőrzése. A Parlament hagyományosan
viszonylag kevés ellenőrzést gyakorolt a fejlesztési politika végrehajtása felett. Azonban
megszerezte a jogot, hogy kérdőre vonhassa a Bizottságot, sőt kifogást emeljen a
végrehajtási határozatok ellen minden esetben, amikor úgy találja, hogy a javaslatok
a fejlesztéstől eltérő ügyeket (pl. kereskedelem, a terrorizmus elleni küzdelem stb.)
támogatnak, vagy ha úgy véli, hogy a Bizottság túllépi joghatóságát. A Parlament emellett
oly módon is ellenőrzést gyakorol, hogy hivatalos és nem hivatalos ülések keretében
egyaránt rendszeresen megtárgyalja a szakpolitikákat a Bizottsággal. Az EFA ellenőrzését
az EFA programozási dokumentumai feletti politikai ellenőrzés révén gyakorolja az EP
Fejlesztési Bizottsága és az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés.
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— Költségvetési hatóság. A Lisszaboni Szerződés az Európai Parlamentet és a Tanácsot
határozza meg az Európai Unió közös költségvetési hatóságaként. A hétéves pénzügyi
keret esetében a Tanács megőrzi az elsődleges döntéshozatali jogkört, de a keret
elfogadásához a Parlament egyetértésére van szükség (az EUMSZ 312. cikke). Az éves
költségvetés esetében az EUMSZ 314. cikke a Parlament és a Tanács számára egy-egy
olvasatot magában foglaló eljárást állapít meg. Ezeket követően a Parlament elfogadhatja
vagy elutasíthatja a költségvetést. A nemzetközi együttműködésre vonatkozóan a
Parlament Fejlesztési Bizottsága követi a költségvetési tárgyalásokat, és konkrét
javaslatokat tesz a hatáskörébe tartozó költségvetési sorok vonatkozásában. Azonban a
Parlament nem rendelkezik formális költségvetési jogkörrel az EFA felett, minthogy a
teljes összeget és annak elosztását a Tanács és a Bizottság között, kormányközi szinten
vitatják meg, amely során az EP csak tanácsadó szerepet tölt be. Ezenfelül a Parlament joga
mentesítést adni a Bizottságnak, mind az uniós költségvetés, mind az EFA tekintetében.

Valérie Ramet
09/2017
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