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Bevezető a DEVE tájékoztató csomagjához

Eva Jolynak hívnak. Az Európai Parlament Zöldek/Európai Szabad Szövetség 
képviselőcsoportjához tartozom. Bár norvég származású vagyok, Franciaországban 
választottak képviselővé. Az EP Fejlesztési Bizottságának elnöke vagyok.

Jelenleg emberek millióinak kell naponta kritikus helyzetekkel szembesülniük, főként 
a szegény országokban. Egymást követő válságok rázták meg bolygónkat – pénzügyi, 
gazdasági, energia-, élelmiszerválságok –, nem is beszélve az éghajlatváltozás már 
most érezhető, pusztító hatásairól. 

E csapások hatásai természetesen a gazdag országokban is súlyosak voltak. A fejlődő
országokban azonban még inkább emberek millióit ítélték a legteljesebb 
szegénységre. Ma este a világ népességének 20%-a fog éhesen nyugovóra térni. 

De miért kell, hogy ez minket érdekeljen? Először is azért, mert az Ázsia, Afrika, 
Latin-Amerika és más kontinensek számára drámai hatású válságokat az északi 
iparosodott országok okozzák. Aztán, mert nekünk kell tiszta és békés bolygót örökül 
hagyni az unokáinknak. Ezért nekünk most mindenképpen szembe kell néznünk a 
gazdagok és a szegények közötti nyilvánvaló és felháborító egyenlőtlenségekkel.

Bár valójában mindig lehet többet is tenni, az Európai Unió megpróbálja a lehető
legnagyobb mértékben csökkenteni ezeket az egyenlőtlenségeket. Senki sem nyújt 
több támogatást a fejlesztéshez, mint Európa. E támogatáson túlmenően azonban az 
Unió kereskedelmi és mezőgazdasági politikái is jelentős hatást gyakorolnak a fejlődő
nemzetek gazdaságaira. 

Az Európai Parlament Fejlesztési Bizottságában igyekszünk biztosítani, hogy e 
hatások ne legyenek negatívak a fejlődő országok számára, és hogy az uniós politikák 
valóban világszerte hozzájáruljanak a legszegényebbek életszínvonalának javításához. 
Az alábbi tájékoztató lapok bemutatják Önöknek, hogy miként végezzük munkánkat.

Különféle módokon járunk el. A fejlesztéshez kapcsolódó kérdésekről – a 
humanitárius segítségnyújtástól és az adóparadicsomi konfliktusok megelőzésétől a 
nemeket érintő kérdésekig – nyílt és folyamatos párbeszédet tartunk fenn az uniós 
intézményekkel, a tagállamokkal, partnerországainkkal, a globális szereplőkkel, 
valamint Európa és a harmadik országok civil társadalmával. 

Az EU politikáját állásfoglalások révén segítünk megerősíteni, melyeket később az 
EP plenáris ülése is elfogad. Ezek az állásfoglalások az egészségüggyel, az oktatással, 
a millenniumi célkitűzésekkel, az élelmezésbiztonsággal, a humanitárius 
segítségnyújtással és számos egyéb témával foglalkoznak. Amikor az EP a Tanáccsal 
együtt társ-jogalkotóként hoz jogszabályokat, mi készítjük el a Parlament álláspontját. 
Így történt az „Élelmiszerfinanszírozási eszköz” és a fejlesztési együttműködési 
eszköz esetében is. 

Bizottságunk továbbra is szigorúan védi az emberi jogokat és a felelősségteljes 
kormányzást a fejlődő országokban, nem csak a párbeszéd és az állásfoglalások révén, 
hanem a választások megfigyelésének köszönhetően is. Az AKCS-EU közös 
parlamenti közgyűlés munkáiban is központi szerepet játszunk.



Mi ellenőrizzük továbbá az EU pénzalapjainak kiadásait és határozatai végrehajtását. 
Végül, a Tanáccsal együtt alapvető felügyeletet gyakorolunk a felett a mintegy tíz 
milliárd euró felett, amelyet az Unió minden évben a fejlesztés támogatására fordít. 

Jelentős kihívással állunk szemben. Ha valóban el akarjuk érni a millenniumi 
célkitűzéseket, a feladat nehéz lesz. Ezek a tájékoztató lapok igazolják, hogy a 
Fejlesztési Bizottság mindent megtesz azért, hogy képes legyen megfelelni e 
kihívásnak.

Eva Joly
2012. november



1. tájékoztató lap

Összetétel

A Fejlesztési Bizottság (DEVE) az Európai Parlament 20 állandó bizottságának 
egyike. A hetedik parlamenti ciklus kezdete óta 30 tagja van (a 736 képviselőből). A 
legnagyobb létszámú bizottság a 76 tagú Külügyi Bizottság, a legkisebb pedig a 24 
tagból álló Halászati Bizottság.

A tagokat úgy választják ki a képviselőcsoportokból, hogy az tükrözze a Parlamenten 
belüli politikai erőviszonyokat (a bizottsági tagok teljes felsorolása az I. mellékletben 
található). Az, hogy egy bizonyos képviselő az egyik vagy a másik bizottságba kerül-
e, főleg személyes választáson alapul, de azt a képviselőcsoportjának véglegesen jóvá 
kell hagynia. Az európai parlamenti képviselők többsége egy meghatározott bizottság 
rendes tagja, egy másiknak pedig póttagja, bár e szabály alól vannak kivételek.

FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG

Az Európai Néppárt képviselőcsoportja 10

Az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségének képviselőcsoportja 8

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport 4

A Zöldek / Európai Szabad Szövetség képviselőcsoportja 3

Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport  2

Az Egységes Európai Baloldal / Északi Zöld Baloldal képviselőcsoportja 1

Szabadság és Demokrácia Európája képviselőcsoport  1 

Független  1 

A bizottság hivatalos tisztségviselői („elnökség”) az egyes parlamenti ciklusok 
kezdetén és félidejében a bizottság alakuló ülésén megválasztott elnök és négy 
alelnök. A bizottság ülésein az elnök elnököl, és adott esetben felszólal annak 
nevében a plenáris üléseken. Fontos szerepe van a bizottság napirendjének és 
aktusainak összeállításában, és ő képviseli a bizottságot a külső szervek felé. Szükség 
esetén az elnöklést az egyik alelnök veheti át.

A bizottságban rendkívül jelentős szerepet játszanak a képviselőcsoportok 
koordinátorai. Minden képviselőcsoport kijelöl egy koordinátort, aki szóvivői 
feladatot lát el az egyes bizottságokban. A koordinátorok a teljes bizottsági vitát 
megelőzően összeülnek a bizottság napirendjének és a rendkívüli politikai 
problémáknak a megvitatása céljából. Ezenkívül az elvégzendő munka mennyiségét 
elosztják a saját képviselőcsoportjuk tagjai között, és segítenek kialakítani a 
képviselőcsoport szavazati pozícióját a bizottságban és a plenáris ülésen egyaránt.
A bizottságot az állandó köztisztviselőkből álló titkárság szolgálja ki (lásd: II. 
melléklet). A titkárság szervezi meg a bizottság napi munkáját, háttértanulmányokat 
és feljegyzéseket biztosít főként az elnök kérésére, háttér-információkkal segíti a 

http://www.europarl.eu.int/activities/expert/committees/allMembers.do?committee=1233&language=EN


képviselőket, és segítséget nyújt a jelentések megfogalmazásában, valamint intézi a 
bizottsági szintű jogalkotási tervezést.

Egy külön titkárság segíti az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlést és annak 
három állandó bizottságát, amely együttműködik az AKCS titkárságánál dolgozó 
partnereivel. 

Az Európai Parlament Külső Politikák Főigazgatóságának (DG EXPO) Tematikus 
Főosztálya további támogatást nyújt az Európai Parlament elnökének, valamint a
különböző parlamenti szerveknek (bizottságok és küldöttségek, különösen a 
Fejlesztési Bizottság) tájékoztató feljegyzések, beszédvázlatok, független külső
szakértők részvételével szervezett műhelyértekezletek és szóbeli tájékoztatások 
segítségével. 

A bizottsági elnököket és előadókat kérésre háttéranyagokkal, 
referenciadokumentumokkal és szövegtervezetekkel látja el. Támogatást nyújt 
ugyanakkor a harmadik országokban tett küldöttségi látogatások előkészítéséhez és 
lebonyolításához, ideértve a választási megfigyelő missziókat is, valamint a 
meghallgatások előkészítését. 

Ezenkívül a tematikus főosztály az adott parlamenti bizottságok által kért külső
tanulmányok megrendelésével segíti a kiegészítő információk és elemzés iránti 
igények kielégítését (lásd: V. melléklet).

A közzétett belső tanulmányok és megrendelt külső szakértői munkák (tanulmányok, 
tájékoztatók és jegyzetek) az Európai Parlament valamennyi képviselője és azok 
alkalmazottai számára hozzáférhetőek az alábbi weboldalon: 
http://www.expo.ep.parl.union.eu/expo/cms/pid/17 . 
A külső tanulmányok a nyilvánosság számára is hozzáférhetők az alábbi weboldalon: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN .

http://www.expo.ep.parl.union.eu/expo/cms/pid/17
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN


2. tájékoztató lap

Jogkör és felelősség: Bevezető

A legtöbb parlamenthez hasonlóan az Európai Parlament három alapvető jogkörrel
rendelkezik: jogalkotási, költségvetési és felügyeleti jogkörrel. A 20 állandó bizottság 
mint szakosított szervek megvizsgálják a tevékenységi körükbe tartozó ügyeket és 
előterjesztik álláspontjukat – rendszerint állásfoglalás-tervezeteket tartalmazó 
jelentések formájában – a plenáris ülés által történő végleges elfogadás céljából. Az 
állásfoglalás csak azt követően válik az Európai Parlament hivatalos álláspontjává, 
hogy a plenáris ülés azt véglegesen elfogadta.

A Fejlesztési Bizottság az Európai Unió fejlődő világhoz fűződő kapcsolataival 
foglalkozik, ami mindig központi helyet foglalt el Európa politikai, diplomáciai és 
kereskedelmi programjában. A bizottság határozottan elkötelezte magát az ENSZ 
millenniumi fejlesztési céljainak megvalósítása mellett, ami a világban tapasztalható 
szegénység felszámolásának legmegfelelőbb módja.

A Fejlesztési Bizottság a Parlamentben főszerepet játszik az Unió fejlesztési és 
együttműködési politikájának előmozdítása, végrehajtása és ellenőrzése terén, a 
következők révén:

(a)fejlődő országokkal kétoldalú és nemzetközi szervezetekben, illetve parlamentközi 
fórumokon folytatott politikai párbeszéd,

(b) a fejlődő országoknak nyújtott támogatás és a velük kötött együttműködési 
megállapodások,

(c) a demokratikus értékek, a felelősségteljes kormányzás és az emberi jogok 
támogatása a fejlődő országokban.

Ezenkívül a bizottság az AKCS–EU partnerségi megállapodás (Cotonou-i 
Megállapodás) végrehajtásának és különösen az AKCS–EU Közös Parlamenti 
Közgyűlés munkájának szigorú figyelemmel kísérése révén döntő szerepet játszik az 
EU és afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) partnerei közötti kapcsolatok 
fejlesztésében és megerősítésében.

http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/second_revision_cotonou_agreement_20100311.pdf
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/second_revision_cotonou_agreement_20100311.pdf
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/10_01/default_en.htm


3. tájékoztató lap

Az EU fejlesztési együttműködésének szabályozása

A többi bizottsághoz hasonlóan a Fejlesztési Bizottság egyik fő feladata a hatáskörébe 
tartozó uniós jogszabályok elfogadása. 

A fejlesztési politikával kapcsolatos jogszabályok jogalapját az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 208–211. cikkei biztosítják, amelyek előírják, 
hogy az ilyen jogszabályokról „rendes jogalkotási eljárásban” kell határozni. Ez azt 
jelenti, hogy az Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa együtt fogadja el a 
jogszabályokat, a Bizottság javaslata alapján.

A rendes jogalkotási eljárás értelmében a jogalkotási javaslatot egy időben nyújtják be 
a Tanácshoz és a Parlamenthez. A jogalkotási szöveg csak akkor fogadható el, ha a 
Tanács és a Parlament között minden egyes módosítással kapcsolatban egyetértés 
alakul ki. Csak ekkor kerül elfogadásra új „uniós jogszabály”.  
Megegyezést első, második és harmadik olvasatban lehet elérni. Ha nem jön létre 
megegyezés, a jogszabály nem kerül elfogadásra.

2007 óta az EU fejlesztési együttműködési tevékenységét szabályozó fő rendelet a 
fejlesztési együttműködési eszköz (DCI).

A DCI-n belül számos különböző program van, amelyek két nagyobb kategóriába 
tartoznak:

A Parlament jogalkotási munkája a következőkből áll:

- A Bizottság benyújt egy jogalkotási javaslatot a Parlamenthez; az „illetékes bizottság” 
utasítást kap, hogy készítsen jelentést, és kijelöl egy előadót (azaz a bizottság tagját, akit a 
bizottsági jelentés megfogalmazásával bíznak meg). Egy vagy több bizottság is felkérhető, 
hogy az illetékes bizottsággal ismertesse véleményét.

- Az illetékes bizottság megvizsgálja az előadó jelentéstervezetét, a más európai parlamenti 
képviselők által előterjesztett módosításokat, illetve a más bizottságok által megküldött 
véleményeket, és elfogadja a végleges jelentést.

-  A képviselőcsoportok megvizsgálják a jelentést és határoznak arról, hogy milyen 
kiegészítő módosításokat kell előterjeszteni a plenáris ülésen.

- Végezetül, a jelentésben szereplő állásfoglalást plenáris ülésen vitatják meg és fogadják el, 
és az ilyen módon az Európai Parlament álláspontjává válik. A Parlament általában 
módosítások formájában javasol változtatásokat a Bizottság javaslatában.



A tematikus programok a fejlesztési együttműködés egyes ágazataiban végrehajtandó 
tevékenységekre vonatkoznak, például az európai nem kormányzati szervekkel való 
társfinanszírozási műveletekre, a szociális szektoroknak, például az egészségügynek 
és az oktatásnak nyújtott támogatásra, a környezet és az energia terén tett 
intézkedésekre vagy az élelmezésbiztonsági intézkedésekre. Ezeket tematikus 
stratégiáról szóló dokumentumok útján hajtják végre, amelyekre vonatkozóan az 
Európai Parlament demokratikus ellenőrzést gyakorol.

A földrajzi programok a világ egyes országaival és régióival fenntartott fejlesztési 
együttműködési tevékenységeket szabályozzák, Ázsia, Latin-Amerika, a Közel-Kelet 
és Dél-Afrika viszonylatában. Ezeket országstratégiai dokumentumok és regionális 
stratégiai dokumentumok útján hajtják végre, amelyekre vonatkozóan az Európai 
Parlament demokratikus ellenőrzést gyakorol.

Mivel a DCI 2013 decemberében hatályát veszti, a Bizottság 2011 decemberében 
előterjesztett egy új eszközről szóló javaslatot, amelyet a Parlamentnek és a 
Bizottságnak kell megvitatnia, illetve elfogadnia.

A DCI földrajzi programok nem vonatkoznak az afrikai, karibi és csendes-óceáni 
térségnek az AKCS-csoportot alkotó 78 országára. Az AKCS-országokkal történő
együttműködés a közösségi struktúrán kívüli eszközökön alapul, nevezetesen az EU-
tagállamok és az érintett fejlődő országok közötti Cotonou-i Megállapodáson (lásd: 
külön tájékoztató lap), a finanszírozás pedig a kormányközi Európai Fejlesztési 
Alapból (EFA) származik.

A Cotonou-i Megállapodás – amely elsődleges jogforrás – része a szabályozási 
keretnek. A megállapodáshoz, valamint a későbbi módosításokhoz az Európai 
Parlament jóváhagyása szükséges (egyetértési eljárás). A Parlament nem vesz részt az 
ilyen megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalásokban, de állásfoglalásokon keresztül 
kifejezésre juttathatja nézeteit.

A stratégiai dokumentumok és végrehajtásuk parlamenti ellenőrzése

A Parlament a DCI elfogadása óta kiterjedtebb ellenőrzési jogkört gyakorol a 
stratégiai dokumentumok felett, irányítva az uniós fejlesztési jogszabályok 
végrehajtását. A végrehajtási aktusokról szóló rendelet (amelyet néha „komitológiai” 
rendeletnek neveznek)1 értelmében a Parlament jelezheti az olyan eseteket, amikor a 
Bizottság láthatólag túllép a számára a jogszabályokban megállapított hatáskörön, 
plenáris ülésen elfogadott állásfoglalás útján. Ezenkívül a Bizottsággal kialakított 
demokratikus ellenőrzési párbeszéd lehetővé teszi a Parlament számára, hogy a 
stratégiai dokumentumokkal kapcsolatos minden politikai és jogi kérdésben 
észrevételeket tegyen.

Ezen ellenőrzési jogkörök mellett a Parlament természetesen a Bíróságon is indíthat 
eljárást olyan határozat megsemmisítése érdekében, amely a jelek szerint túllép a 
Bizottságra ruházott hatáskörön.
                                               
1 Az Európai Parlament 2011. december 1-jei jogalkotási állásfoglalása az egyeztetőbizottság által 
jóváhagyott, a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK 
rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet közös tervezetéről (PE-CONS 
00057/2011 – C7-0377/2011 – 2009/0060A(COD))



A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta a Parlament még kiterjedtebb ellenőrzési 
jogkört követel meg. A Parlament kifejtette azon véleményét, hogy a programozási 
dokumentumok az EUMSZ 290. cikke alapján „felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok”, ami a döntéshozatali eljárásban a Parlamentnek vétójogot biztosít. Ezt 
mindezidáig nem fogadta el a Tanács, a Parlament tehát még nem élhet vétójogával.



4. tájékoztató lap

Költségvetési és felügyeleti jogkör 

A Fejlesztési Bizottság tevékenységi körének részeként szigorúan ellenőrzi az EU 
általános költségvetését, és ahhoz a fejlődő országokkal kapcsolatos költségvetési 
keretek módosításával járul hozzá. A Lisszaboni Szerződésben meghatározott 
költségvetési eljárás értelmében a Parlament és a Tanács együtt döntenek minden 
kiadásról, beleértve a fejlesztési együttműködés költségvetési tételeit. A Parlamenten 
belül a Fejlesztési Bizottság felelősséggel tartozik a költségvetés következő részeiért: 
Fejlesztés és az afrikai, karibi és csendes-óceáni országokhoz fűződő kapcsolatok (21. 
cím), valamint humanitárius segítségnyújtás (23. cím) Ezenkívül a Fejlesztési 
Bizottság foglalkozik az Ázsiával és Latin-Amerikával, a mediterrán térséggel, 
valamint az emberi jogokkal és a fejlesztéssel kapcsolatos költségvetési tételekkel 
(19. cím). Ellenőrzi a költségvetést a fejlődő országokkal folytatott kereskedelem 
tekintetében (20. cím), és végül, de nem utolsósorban közvetlen rálátása van a 
Bizottság fejlesztési együttműködéssel foglalkozó szervezeti egységeinek igazgatási 
költségvetésére.

A Fejlesztési Bizottság számára a költségvetési eljárás minden évben tavasszal 
kezdődik, amikor a bizottság elfogadja álláspontját a Bizottság éves politikai 
stratégiájával kapcsolatban. A bizottság részt vesz a Parlament álláspontjának a 
Tanáccsal és a Bizottsággal a költségvetési év során folytatandó tárgyalásokra történő
előkészítésében. Szeptemberben a bizottság megszavazza a Tanácsnak a következő
évi költségvetésről kialakított álláspontjára vonatkozó módosításait. A képviselők –
elsősorban a költségvetés előadója – megtárgyalják a Fejlesztési Bizottság 
módosításait a Költségvetési Bizottsággal, és a Parlament képviselőcsoportjain belül.
Októberben, a plenáris ülésen rögzítik a Parlament álláspontját. A Tanács és a 
Parlament közötti egyeztető eljárás keretében a tárgyalások addig folytatódnak, amíg 
mindkét intézmény nem alakít ki és fogad el közös álláspontot. A Parlamentben ez a 
költségvetési megállapodás plenáris elfogadása révén történik, az év végén. Az eljárás 
azzal zárul, hogy a Parlament elnöke aláírja a megállapodást.

A következő évben a bizottság – az előadó irányításával – nyomon követi a 
költségvetés Bizottság által történő végrehajtását és megbizonyosodik arról, hogy a 
források kifizetése a Parlament által elfogadottak szerint történik.

Az éves mentesítési eljárás keretében a Parlament megvizsgálja, hogy az előző
pénzügyi évben a Bizottság hogyan hajtotta végre a költségvetést. A Bizottság éves 
beszámolójának, pénzügyi kimutatásainak és az elért eredményeiről szóló 
jelentésének, valamint a Számvevőszék éves jelentésének vizsgálatát követően a 
Parlament a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban megadja vagy megtagadja a 
mentesítést. A mentesítési eljárás (az AKCS–EU Cotonou-i Partnerségi 
Megállapodással kapcsolatos kiadások fedezése céljából az EU-tagállamok által 
közvetlenül folyósított és a Bizottság által végrehajtott támogatások; lásd a 3. 
tájékoztató lapot) Európai Fejlesztési Alap végrehajtására is kiterjed. A mentesítési 
eljárást a Költségvetési Ellenőrző Bizottság vezeti. Véleményt nyilvánítanak a 
jogalkotási bizottságok, többek között a Fejlesztési Bizottság.



2010-ben az uniós fejlesztési segítségnyújtás teljes összege (azaz az Európai Bizottság 
által kifizetett hivatalos fejlesztési segély – ODA) 9,8 milliárd eurót tett ki. Ennek 
legnagyobb részét az oktatásra, egészségügyre, kormányzásra és egyéb szociális 
infrastruktúrára (35%), a közlekedésre, kommunikációra, energiára és egyéb 
infrastruktúrára (12%), valamint humanitárius segítségnyújtásra (13%) fordították.

Valamivel kevesebb, mint a teljes összeg fele származik az EU költségvetéséből. Az 
összeg másik részét az Európai Fejlesztési Alap (EFA) fedezi. Bár az EFA-t a 
bizottság ellenőrzi (beleértve a mentesítési eljárást), az Európai Parlament nem 
rendelkezik hatáskörrel, hogy befolyásolja az EFA alapján történő kiadásokat, amely 
alapot közvetlenül a tagállamok finanszírozzák, és amely nem része az uniós 
költségvetésnek. 

Mindazonáltal, a költségvetés részét képező alapok tekintetében a Fejlesztési 
Bizottság képviselői aktívan hozzájárultak az EU 2007–2013 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretéhez, amely a következő hét évre vonatkozóan 
minden kiadási kategória esetében megállapítja a felső határt. 

Felügyeleti jogkör
Az Európai Parlament és állandó bizottságainak fontos feladata, hogy felügyeljék a
végrehajtó szerv – azaz az Európai Bizottság –, valamint az EU Tanácsa és az Európai 
Központi Bank munkájának egyes részeit. A bizottságok különböző eszközök 
segítségével látják el ezt a feladatot:

- Biztosok meghallgatása: A Bizottság megbízatási időszakának kezdetén az 
Európai Parlament meghallgatásokat szervez a kijelölt biztosok számára, 
mielőtt a plenáris ülésen sor kerülne a Bizottság egészének jóváhagyására. A 
meghallgatások során az európai parlamenti képviselők a javasolt biztosokat 
jövőbeni feladatukról, programjukról, az EU-val kapcsolatos ügyekre 
vonatkozó elképzelésükről stb. kérdezhetik. A meghallgatások után a 
bizottságok elfogadják az egyes jelöltek alkalmasságára vonatkozóan 
kialakított álláspontjukat. 2010 elején a Fejlesztési Bizottság Andris Piebalgs 
fejlesztési együttműködésért felelős biztos és Kristalina Georgieva 
humanitárius segítségnyújtásért és polgári védelemért felelős biztos 
meghallgatását szervezte meg. A bizottság Georgieva asszonyt második 
jelöltként hallgatta meg a posztra, miután az első jelöltet elutasította.

- Találkozók a Tanács elnökségével:
- Catherine Ashton, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, aki 

egyben a többek között fejlesztési ügyekkel foglalkozó Külügyi Bizottság 
elnöki tisztét is betölti, évente egyszer meghívást kap a bizottságtól ez utóbbi 
minőségében. Ezenkívül a bizottság bizonyos ügyekben, amelyekbe a 
humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos ügyek is beletartoznak, felkéri az 
Unió Tanácsának soros elnökségét betöltő tagállam illetékes miniszterét, hogy 
szólaljon fel ülésén.

- Találkozók a biztosokkal: A fejlesztésért és a humanitárius segítségnyújtásért 
felelős biztosok rendszeres meghívottjai a bizottság üléseinek.



- A Tanácshoz és a Bizottsághoz intézett kérdések: Az európai parlamenti 
képviselők kérdéseket terjeszthetnek elő mindkét intézménynek a plenáris és 
bizottsági üléseken egyaránt.

- Szakértők meghallgatása: A bizottság rendszeresen szervez nyilvános 
meghallgatásokat, amelyeken általában a folyamatban lévő jelentések témáival 
foglalkoznak (lásd IV. melléklet).



5. tájékoztató lap

A demokrácia és az emberi jogok előmozdítása

A Fejlesztési Bizottság – a Külügyi Bizottság és a Nemzetközi Kereskedelmi 
Bizottság mellett – az Európai Parlament három külkapcsolatokkal foglalkozó 
bizottságának egyike.

A Parlament és a Tanács 2006-ban a külső fellépés eszközei között elfogadta a 
„demokrácia és az emberi jogok európai eszközét.” Ennek az eszköznek a célja 
kifejezetten az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásának 
fokozása, a demokrácia előmozdítása és megszilárdítása, az emberi jogok területén 
tevékeny civil társadalom megerősítése és a választási folyamatok megbízhatóságának 
javítása. 

Vita és állásfoglalás az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését 
érintő ügyekben

A képviselőcsoportok rendszeresen kérelmezik az Európai Parlament elnökénél, hogy 
tartson vitát az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésével 
kapcsolatos halasztást nem tűrő ügyekről. Ezekre a vitákra a csütörtök délutáni 
plenáris üléseken kerül sor Strasbourgban. Rendszerint három, különböző emberi 
jogok megsértésével kapcsolatos ügyben tartanak vitát. Az ügyek kapcsán készült 
állásfoglalási indítványokat közvetlenül a vita lezárása után szavazásra bocsátják.

Küldöttségek és választási megfigyelő missziók

A Fejlesztési Bizottság kiemelten fontos helyszínekre saját küldöttséget küldhet. A 
küldöttségek különböző országokat kereshetnek fel, rendszerint a fejlesztési 
politikával és humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos tevékenységük kapcsán. A 
bizottság tagjai időnként részt vesznek az Európai Parlament fejlődő országokba 
delegált eseti küldöttségeiben, amelyek általában nemzetközi konferenciákra vagy a 
választások megfigyelése céljából érkeznek a helyszínre. A látogatásról az Európai 
Parlamentnek tesznek jelentést.

A választási megfigyelő missziók tevékenyen közreműködnek a fejlődő nemzetek és 
más országok demokratizálódási folyamataiban. A nemzetközi választási megfigyelők 
demokratikus rendszerek kialakulásában és megszilárdításában betöltött támogató 
szerepének elismertsége és fontossága folyamatosan nő.

Az Európai Parlament küldöttségei, amelyek szemmel látható eredményekkel járultak 
hozzá a nemzetközi választási megfigyelői tevékenységhez, szorosan 
együttműködnek az EU választási megfigyelő misszióival. Az EBESZ/ODHIR és az 
Európa Tanács közreműködésével létrejövő közös nemzetközi missziókban a 
bizottsági tagok profilja és politikai tapasztalatai kiegészítik a választási szakértők 
hosszú távú megfigyelői képességeit.

2010-ben és 2011-ben a Fejlesztési Bizottság többek között Kongóban, Nicaraguában, 
Tanzániában, Togóban és Ugandában vett részt aktívan a választások 
megfigyelésében.



A Szaharov-díj és a Szaharov-díj hálózata

A Szaharov-díj és a Szaharov-díj hálózata két olyan sajátos eszköz, amelyet az 
Európai Parlament az emberi jogok védelmének világszintű előmozdítására használ.

Szaharov-díj: Az Európai Parlament 1985 decemberében alapította a Szaharov-díjat a 
gondolatszabadságért, amikor is Andrej Szaharov, a híres orosz ellenzéki gondolkodó 
még mindig országon belüli száműzetésben élt Gorkijban, amelybe az egykori 
Szovjetunió hatóságai kényszerítették. A Szaharov-díjat évente ítélik oda az emberi 
jogok, a demokrácia és a véleménynyilvánítás szabadságának védelméhez kapcsolódó 
valamely tett vagy eredmény elismeréséül. A nívós díjat olyan magánszemélyek, 
szervezetek vagy éppen csoportok (így például 2011-ben az „arab tavasz” 
képviseletében több díjazott) veheti át, akik az intolerancia, fanatizmus és elnyomás 
ellen küzdenek.

A díj odaítélésnek folyamatát, amelynek tetőpontja a decemberben, Strasbourgban 
megrendezett hivatalos díjátadó ünnepség, az Emberi Jogi Albizottság vezetésével a 
Fejlesztési és a Külügyi Bizottság közösen felügyeli.

A Szaharov-díj hálózata: Az Európai Parlament 2011-ben hozta létre a Szaharov-díj 
hálózatát, hogy világszinten javítsa saját ismertségét az emberi jogok és a 
véleménynyilvánítás szabadsága terén. A Szaharov-díj hálózata arra szolgál, hogy 
összefogja a Szaharov-díj korábbi és aktuális kitüntetettjeit, valamint az emberi jogi 
aktivistákat szerte a világban, és támogassa őket egy működőképes hálózat 
kialakításában. A Szaharov-díj hálózatának keretében 2011 novemberében magas 
szintű emberi jogi konferenciára került sor Brüsszelben.



6. tájékoztató lap

Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés 

Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlést azzal a közös szándékkal hozták létre, 
hogy egybegyűjtsék az Európai Közösség választott képviselőit – az Európai 
Parlament tagjait – és a Cotonoui Megállapodást aláíró afrikai, karibi és csendes-
óceáni államok választott képviselőit. 
Az intézmény a maga nemében egyedülálló a világon: az egyetlen olyan nemzetközi 
közgyűlés, amelyben különböző országok képviselői az Észak és Dél közötti 
kölcsönös függőség előmozdítása céljából ülnek össze rendszeresen.

Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés demokratikus, parlamentáris intézmény, 
amely a demokratikus folyamatok fejlesztésére és védelmére törekszik annak 
érdekében, hogy minden embernek joga legyen megválasztani saját fejlesztési céljait 
és azt, hogy ezeket a célokat milyen módon éri el.

A Közös Parlamenti Közgyűlést a Cotonoui Megállapodás (17. cikk) hozta létre, 
amely a Közgyűlés célját a következőképp határozza meg:

– a demokratikus folyamatok előmozdítása párbeszéd és konzultáció révén,
– az Európai Unió és az AKCS-államok népei közötti nagyobb összhang 

kialakulásának elősegítése és a közvélemény figyelmének felkeltése a fejlesztési 
ügyek iránt,

– a fejlesztéssel és az AKCS-EU partnerséggel kapcsolatos ügyek megvitatása,
– határozatok elfogadása és javaslatok beterjesztése a Miniszterek Tanácsához a 

Megállapodás célkitűzéseinek elérése céljából.

A Közgyűlés ezenkívül egyedülálló parlamenti ellenőrzési szerepet tölt be a többi 
intézmény felett, és minden ülésszak alkalmával hivatalos „kérdések órájának” keretet 
adó üléseket tart az Európai Bizottsággal, az AKCS-val és az Európai Unió 
Tanácsának elnökségével. Továbbá az Európai Bizottság köteles ismertetni, hogy 
milyen intézkedést tett a Közös Parlamenti Közgyűlés korábbi állásfoglalásaink 
nyomon követése érdekében.
A Közgyűlés fontos felügyeleti hatáskört szerzett az AKCS-régiókra és -országokra 
vonatkozó uniós fejlesztési együttműködés végrehajtásáról gondoskodó országos, 
regionális és tematikus stratégiai dokumentumok felett, amely biztosítja, hogy az 
AKCS-országok csoportján belül megfelelő parlamenti vita és elemzés folyjon az 
EFA folyó és tervezett kiadásairól.

Összetétel és munkamódszerek

A 78 AKCS-ország képviseletét parlamenti képviselők, vagy ellenkező esetben az 
egyes AKCS-országok parlamentje által kijelölt képviselők láthatják el. Azokat a 
küldötteket, akik nem parlamenti képviselők, minden ülésszak elején akkreditálni kell. 



A képviselők évente kétszer, egyhetes plenáris ülés keretében találkoznak az Európai 
Parlament 78 képviselőjével, egyik alkalommal egy AKCS-országban, a másik 
alkalommal pedig az EU soros elnökségét betöltő uniós tagállamban. Az Közgyűlésre 
az eljárási szabályzatában meghatározott közös, demokratikus szabályok az 
irányadók.

Munkáját két társelnök irányítja, akiket a Közgyűlés választ meg. Az egyik elnököt 
egy AKCS-országból, a másik elnököt egy uniós tagállamból választják. Az 
elnökséget a szintén a Közgyűlés által választott huszonnégy alelnök (12 Európából 
és 12 az AKCS-országokból), valamint a két társelnök alkotja. Az elnökség 
rendszerint évente négyszer ülésezik, hogy biztosítsa a Közgyűlés munkájának 
folyamatosságát, és új – különösen az együttműködés megerősítésére és fejlesztésére 
irányuló – kezdeményezéseket dolgozzon ki. Aktuális politikai kérdéseket is 
megvitat, valamint emberi jogi esetekkel kapcsolatos álláspontokat fogad el. A Közös 
Parlamenti Közgyűlés elnöksége tényfeltáró küldöttségeket is küld AKCS- vagy uniós 
országokba, jelentéseket tesz közzé és választási megfigyelői küldöttségekben vesz 
részt.

2003-ban három állandó bizottság jött létre. Ezek lényegi javaslatokat dolgoznak ki, 
amelyekről aztán a Közös Parlamenti Közgyűlés szavaz. A létrehozott bizottságok a 
következők:

• Politikai Ügyek Bizottsága,
• Gazdasági Fejlesztési, Pénzügyi és Kereskedelmi Bizottság,
• Szociális Ügyi és Környezetvédelmi Bizottság.

2008-tól kezdve a Közös Parlamenti Közgyűlés regionális üléseket is tart. 2010-ben 
a Közgyűlés a Seychelle-szigeteken tartott észak-afrikai regionális ülést, amelyet 
2011-ben a Kamerunban megrendezett közép-afrikai regionális ülés követett. Az 
egyes regionális üléseken a kérdéses régió tekintetében folyamatban lévő gazdasági 
partnerségi megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalásokkal foglalkoznak, valamint 
a régió országainak közérdekű ügyeit vitatják meg. 

A Közös Parlamenti Közgyűlés kezdeményezései

A Közös Parlamenti Közgyűlés tevékenyen hozzájárult az egymást követő AKCS–EU 
egyezmények végrehajtásához és megerősítéséhez, és számos javaslatot terjesztett elő 
különféle területeken, úgymint:

 a parlamenti demokrácia előmozdítása és a parlamentek szerepének 
megerősítése az AKCS-országokban, beleértve a választások megfigyelését; 

 a nők szerepének növelése a fejlesztési folyamatban, különösen az oktatás 
révén;

 az emberi jogok és az emberi méltóság tiszteletben tartására és védelmére 
vonatkozó kötelezettségvállalás megerősítésére irányuló intézkedések;

 a környezetvédelmi politika fejlesztési projektekbe történő integrálása, 
különösen az éghajlatváltozás AKCS-régiókban tapasztalható hatásának 
kezelése terén;



 a kereskedelem előmozdítása a fejlesztés eszközeként, különösen a Cotonoui 
Megállapodásban előírt gazdasági partnerségi megállapodások révén;

 vidékfejlesztési programok és meghatározott közösségek igényeihez igazított 
mikroprojektek;

 a járványok leküzdése, valamint az egészségügyi és higiéniai szolgáltatások 
megerősítése;

 éves találkozók a gazdasági és szociális partnerek között;

 szorosabb együttműködés a fejlesztés területén tevékenykedő civil társadalmi 
szervezetekkel;

 segély a strukturális alkalmazkodási politikát folytató eladósodott országok 
számára, hogy fenn tudják tartani az alapvető szükségletek biztosítására 
irányuló szolgáltatásokat;

 a segélyezéssel kapcsolatos eljárások felgyorsítása, valamint a menekülteknek 
és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyeknek biztosított előirányzatok 
növelése.

Az Közgyűlés uniós tagállamait, valamint a Pánafrikai Parlamentbe és a Dél-Afrikába 
delegált küldöttségeket egy európai parlamenti titkárság segíti. 

További információért látogasson el a következő weboldalra: 
www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/



7. tájékoztató lap

A millenniumi fejlesztési célok – globális kötelezettségvállalásunk 

A Millenniumi Nyilatkozatot 2000 szeptemberében a világ 189 vezetője fogadta el, 
akik elkötelezték magukat aziránt, hogy 2015-re „minden férfit, nőt és gyermeket 
megszabadítanak a súlyos szegénység nyomorúságos és embertelen körülményeitől”. 
Ennek elérése érdekében nyolc millenniumi fejlesztési célt fogalmaztak meg:

1. a súlyos szegénység és éhezés felszámolása;
2. mindenkire kiterjedő alapfokú oktatás;
3. a nemek közötti egyenlőség előmozdítása és a nők helyzetének megerősítése;
4. a gyermekhalandóság csökkentése;
5. az anyák egészségének javítása;
6. a HIV/AIDS, a malária és más betegségek elleni küzdelem;
7. a környezeti fenntarthatóság biztosítása;
8. globális fejlesztési partnerség kialakítása.

2005-ben az Európai Parlament elfogadta a Fejlesztési Bizottság millenniumi 
fejlesztési célokról szóló jelentését. A jelentés szövege kiemelte, hogy a szegénység 
millenniumi fejlesztési célokon és a millenniumi nyilatkozaton keresztül 
megvalósítandó csökkentésének célját egyértelműen az EU fejlesztési politikájának 
átfogó kereteként kell elfogadni, és hogy ennek világosan tükröződnie kell a 
vonatkozó politikai és jogalkotási javaslatokban is. 

2010. június 15-én az Európai Parlament elfogadta az „Előrelépés a millenniumi 
fejlesztési célok irányában: a 2010. szeptemberi magas szintű ENSZ-találkozót 
előkészítő félidős felülvizsgálatról” szóló állásfoglalást. Az állásfoglalás a találkozót 
megelőzően számos ajánlást tett az uniós tagállamoknak. Az állásfoglalásban 
elismerték, hogy jelenleg valamennyi millenniumi fejlesztési cél tekintetében 
lemaradás tapasztalható, és ezért a tagállamokat vezető szellemű, nagyszabású és 
egységes álláspont kialakítására kérték a célok 2015-ös határidő előtti elérése 
érdekében.

A 2010-es állásfoglalás egyik kiemelt pontja olyan újszerű finanszírozási eszközök 
megtalálását hangsúlyozza a globális közjavak, köztük a millenniumi fejlesztési célok 
biztosítására, mint például a valuta- és pénzügyi műveletekre kivetett globális adó, az 
adóparadicsomok, az adóelkerülés és az illegális pénzügyi forgalom elleni fellépés, a 
migráns munkavállalók által hazautalt összegeket terhelő átutalási költségek 
csökkentése és a fejlődő országok adósságszolgálatának enyhítése, többek között a 
2015-ig folyósított visszafizetésekre vonatkozó, fejlődő országoknak nyújtott 
kamatmentes adótörlesztési moratórium révén.

Az Európai Parlament tevékeny résztvevője volt a 2005-ös „Legyen a múlté a 
szegénység!” elnevezésű kampánynak és a millenniumi fejlesztési célok 
felülvizsgálatát végző 2010-es New York-i ENSZ csúcstalálkozónak. Emellett 
szerepet játszott abban is, hogy az „élelmezésfinanszírozási eszközt” – az EU 1 
milliárd eurós összeget kitevő válaszlépését a 2008-as élelmiszerár-válságra –
csaknem rekordidőn belül sikerült jogszabályba foglalni. 



Az európai parlamenti képviselők mindig is elismerően nyilatkoztak azokról a 
tagállamokról, amelyek már elérték vagy meghaladták a nyolcadik fejlesztési célhoz 
kapcsolódóan a hivatalos fejlesztési segélyhez (ODA) való hozzájárulásra vonatkozó, 
a GNI-jük 0,7%-ban meghatározott célt, miközben szóvá tették azokat a más 
országokban tapasztalható aggasztó irányzatokat, amelyek a segélyek mértékének 
csökkentése, valamint az ütemezésben korábban vállalt kötelezettségek teljesítésétől 
való elállás felé mutatnak. 

Ami azt illeti, az EU összességében elmaradt a GNI 0,56 %-ának megfelelő, 2010-re 
kitűzött köztes céljától, és a 2015-re kitűzött, a GNI 0,7 %a-át kitevő cél elérése sem 
lesz akadálymentes. Emellett hatalmas eltérések vannak a tagállamok teljesítménye 
között. Ezért a bizottság rendszeresen emlékezteti a lemaradó tagállamokat, hogy 
világos ütemezést és határidőket vállaljanak a 2015-re kitűzött 0,7%-os cél elérése 
tekintetében.

Mindemellett a bizottság gyakran rámutat arra, hogy nem megvalósítható a 
szegénység és az éhezés 2015-ig felére csökkentésére kitűzött cél, az általános 
ingyenes oktatás biztosítása és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés javítása, ha 
a fejlődő országoknak továbbra is négyszer annyit kell költeniük adósságszolgálatra, 
mint amennyit az alapvető szociális szolgáltatásokra fordítanak.

Az egészségügy és az oktatás millenniumi fejlesztési célok tekintetében 
kulcsfontosságú ágazatának előtérbe helyezése

Azon számos téma közül, amelyekkel a Fejlesztési Bizottság gyakran foglalkozik, 
különösen az egészségügy és az oktatás került előtérbe. A szegénységgel összefüggő
betegségek, a HIV/AIDS, tuberkulózis és malária elleni küzdelem az egész világon 
sürgető kérdés. A HIV/AIDS pusztító hatásai csökkentik az évek során a fejlesztési 
politika által elért eredményeket. Ezért a Fejlesztési Bizottság támogatta egy globális 
alap létrehozását az említett betegségek leküzdése céljából, és jelentősen megnövelte 
a Közösség ehhez történő hozzájárulását. Az európai parlamenti képviselők pedig 
több ízben kiemelték, hogy a tájékoztatáshoz és az ellátáshoz való jobb hozzáférés 
segítené a HIV/AIDS és a szegénység elleni küzdelmet. Hangsúlyozták, hogy a 
megelőzés, az ellátás és a kezelés egymással szorosan összefüggő tényezők. Ahhoz, 
hogy eredményes küzdelmet lehessen folytatni e betegségek ellen, össze kell hangolni 
az együttműködési, a kutatási és az egészségügyi politikákat. A fejlődő országok 
egészségügyi ellátórendszereit is fejleszteni kell. 

Eltekintve a problémától, amelyet a gyógyszerek költsége jelent, számos betegséget 
nem tudnak megfelelően kezelni. A világon előforduló betegségek 90%-át kitevő
betegségekkel kapcsolatos kutatásokra a kutatási tevékenységnek mindössze 10%-át 
fordítják. Az európai parlamenti képviselők gyakran hangsúlyozták, hogy amennyiben 
a piac nem termeli ki a megoldásokat, ösztönözni kell az állami kutatást és meg kell 
találni a megfelelő eszközöket ahhoz, hogy a magánszektort befektetésre serkentsék 
ezeken a területeken. A képviselők azt is leszögezték, hogy a legfontosabb 
gyógyszereknek megfizethetőbbnek kell lenniük, ami a gyógyszerek helyi előállítása 
révén lenne elérhető, és hangsúlyozták a WTO-tagok jogát ahhoz, hogy éljenek a 



TRIPS-megállapodás által a közegészségügy védelme és a gyógyszerek mindenki 
számára történő biztosítása érdekében számukra engedélyezett rugalmassággal. 

A reproduktív egészség – amely lényeges és ugyanakkor nagyon kényes kérdés –
kiemelt helyen szerepelt az előző parlamenti ciklus napirendjén. Az európai 
parlamenti képviselők számára szintén a kiemelten fontos témák közé tartozik a 
fogyatékosságok és az elhanyagolt betegségek kérdése. 

Az európai parlamenti képviselők úgy vélik, a szegénység csak akkor fog csökkenni, 
ha több ember számára lesz a megfelelő oktatás elérhető. A bizottság rendszeresen 
kiemelte az alapfokú oktatás fontosságát, és a lehető legnagyobb erőfeszítések 
megtételére szólított fel annak érdekében, hogy 2015-re megvalósuljon a mindenkire 
kiterjedő alapfokú oktatást kitűző millenniumi fejlesztési cél. Jelenleg mintegy 113
millió gyermek nem jár iskolába, többségében lányok, miközben a fejlődő
országokban 860 millió ember írástudatlan. 



8. tájékoztató lap

Humanitárius segítségnyújtás

A humanitárius segítségnyújtás olyan segély, amelynek célja az életmentés, a 
szenvedés enyhítése és az emberi méltóság fenntartása és védelme vészhelyzetek 
esetén és az ezeket a vészhelyzetet közvetlenül követő időszak alatt. A humanitárius 
segítségnyújtás elkülönül a fejlesztési segélytől, amely azon mögöttes társadalmi-
gazdasági tényezők kezelésére törekszik, amelyek egy adott válsághelyzethez 
vezethettek. A hatékony humanitárius segítségnyújtás a következő alapelvekre épül: 
pártatlanság, megkülönböztetésmentesség, függetlenség és semlegesség. Az EU 
humanitárius segítségnyújtásra adott meghatározása a következő:

A Közösség humanitárius segítségnyújtása magában foglalja a harmadik országbeli 
személyeknek, különösen közülük a legsebezhetőbbeknek, és prioritásként a fejlődő 
országokban élőknek, a természeti katasztrófák és ember által előidézett 
válsághelyzetek, úgymint a háborúk vagy harcok, természeti vagy az ember által 
előidézett katasztrófákhoz hasonló rendkívüli helyzetek vagy körülmények áldozatai 
részére megkülönböztetés nélkül történő segítségnyújtást, valamint a segítésükre, 
megmentésükre és védelmükre irányuló műveleteket. Mindez az ezekből a 
különböző helyzetekből fakadó humanitárius követelményeknek való megfeleléshez 
szükséges ideig tart.1

A humanitárius segítségnyújtás számos formában – pénz, ellátmány, személyzet – és 
különböző forrásokból érkezhet: kormányoktól, nem kormányzati szervezetektől, 
ENSZ-ügynökségektől, a Vöröskereszttől és a Vörös Félhold Mozgalomtól, helyi 
közösségi csoportoktól, közadományokból és a szórványközösségek átutalásaiból.

Az Európai Unió 27 tagállamával együttműködve a világ vezető humanitárius 
segélynyújtója, és az ember által előidézett katasztrófák és természeti csapások 
áldozatainak világszinten biztosított gyorssegélyekhez szükséges finanszírozásnak 
hozzávetőlegesen a felét adja. Az egyes uniós tagállamok által irányított programokon 
túlmenően a Bizottság 1992-ben alapított Humanitárius Segélyek Főigazgatóságának 
(ECHO) szervezésével közösségi költségvetésből is nyújtanak humanitárius 
segítséget.

2011-ben az Unió összesen 1,2 milliárd euró értékben nyújtott humanitárius és a 
polgári védelemre irányuló segítséget.2 Ezt az összeget 91 Unión kívüli országban, 
körülbelül 117 millió embernek nyújtott humanitárius segítség, valamint a polgári 
védelmi mechanizmuson keresztül érkezett 18 segítségnyújtási kérelemre az EU-n 
kívül és belül indított gyors intézkedés tette ki.

                                               
1 A humanitárius segítségnyújtásról szóló 1257/96/EK tanácsi rendelet 1. cikke
2 A bekezdésben felsorolt számok a következő dokumentumra alapulnak: Éves jelentés az Európai 
Unió humanitárius segélyezési és polgári védelmi politikájáról és annak 2011. évi végrehajtásáról 
COM(2012)0489.



Az elmúlt évekre az volt a jellemző, hogy a humanitárius válsághelyzetek, 
katasztrófák és a világszerte bekövetkező válságok számában és kiterjedtségében 
bekövetkezett növekedés nyomán a szükségletek meghaladták a rendelkezésre álló 
forrásokat. A humanitárius segítségnyújtáshoz rendelt eredeti 853 millió eurós éves 
költségvetést 2011 folyamán többször ki kellett egészíteni az újonnan kialakult 
válsághelyzetekre és természeti katasztrófákra történő reagálás érdekében. A 
kiegészítéseket az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok humanitárius 
segélyezésére elkülönített 10. Európai Fejlesztési Alap felhasználásával az Unió 
sürgősségisegély-tartaléka folyósította EFTA-hozzájárulások, valamint az uniós 
költségvetés külső segélynyújtási fejezetén (4. fejezet) belüli költségvetési tételek 
közötti átcsoportosítások révén. 
Becslések szerint a 2011 folyamán biztosított teljes uniós finanszírozás 42%-a 
irányult hosszan elhúzódó válságokra, 38%-a természeti katasztrófákra való 
reagálásra, 20%-a pedig ad hoc jellegű, azonnali beavatkozást igénylő helyzetek 
megoldására. A finanszírozásnak megközelítőleg a fele élelmiszer- és táplálkozási 
segélynyújtásra szolgált.  Az egészségügyi ellátás, köztük a pszichológiai tanácsadás 
biztosítása (12%), valamint a vízhez és az alapvető higiéniához való hozzáférés 
biztosítása (14%) szintén jelentős tételek voltak.

Az Európai Bizottság által finanszírozott humanitárius műveletek közel 200, 
segélynyújtással foglalkozó partnerszervezet révén kerülnek végrehajtásra. A 2011. 
évi finanszírozás felét (50%) nem kormányzati szervezetek, körülbelül egyharmadát 
(36%) ENSZ-ügynökségek, a fennmaradó részét (14%) pedig más nemzetközi 
szervezetek hajtották végre. A Bizottság nem kormányzati szervezetekkel fenntartott 
kapcsolatait partnerségi keretmegállapodások szabályozzák, az ENSZ-testületekkel 
fenntartott kapcsolatait pedig egy pénzügyi és igazgatási keretmegállapodás irányítja. 
A humanitárius tevékenységek finanszírozásához a partnerszervezeteknek támogatási 
kérelmet kell benyújtaniuk, amelyeket technikai szempontok és az azonosított igények 
alapján bírálnak el.

A Lisszaboni Szerződés új jogalapot1 teremtett a humanitárius segélyek 
folyósításához, leszögezve az Unió elkötelezettségét a szervezett humanitárius 
segítségnyújtás iránt és konkrétan előírva, hogy az uniós és a tagállami 
intézkedéseknek egymást ki kell egészíteniük, és egymás hatását erősíteniük kell. 
E tevékenységi terület fő finanszírozási eszköze a humanitárius segítségnyújtásról 
szóló rendelet2, melyet változatlanul hagytak, amikor a 2007–2013-as új többéves 
pénzügyi keret előkészítése érdekében egyéb finanszírozási jogszabályokat 
felülvizsgáltak. Az ezen eszközhöz rendelt segély összege a 2007–2013-as időszak 
során 5,6 milliárd euró. A humanitárius segítségnyújtáshoz rendelt éves költségvetés 
összegét rendszeresen növelik az újonnan kialakult válsághelyzetekre vagy természeti 
katasztrófákra történő reagálás érdekében. Ez a sürgősségisegély-tartalék 
felhasználásával történik, amely az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok 
humanitárius segélyezésére elkülönített Európai Fejlesztési Alap forrásaiból, illetve 
egyéb költségvetési tételek közötti átcsoportosításokból merít. 

                                               
1 A Bizottság által nyújtott humanitárius segélyek jogalapja az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés a harmadik országokkal folytatott együttműködésről és a humanitárius segélyről szóló III. 
címének V. része (az EUMSZ 214. cikke).
2 1257/96/EK tanácsi rendelet, HL 163., 1996.7.2., 1. o.



A fejlődő országoknak nyújtott humanitárius segély hagyományosan a Fejlesztési 
Bizottság hatáskörébe tartozik. A bizottság legfőbb szerepe a közösségi humanitárius 
segítségnyújtás ellenőrzése, annak biztosítása, hogy a költségvetési rendelkezések 
megfelelnek a humanitárius szükségleteknek, szükség esetén – a Költségvetési 
Bizottságon keresztül – tartalékalapok felhasználását engedélyezve, illetve az Európai 
Parlament álláspontjának irányítása a humanitárius segítségnyújtás szerepére és 
eszközeire vonatkozó nemzetközi párbeszédben. A bizottság e feladatok ellátása 
céljából kétévente állandó előadót nevez ki a humanitárius segítségnyújtás területére.

A humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzus egy 2007-ben 
kidolgozott kulcsfontosságú dokumentum, amelyet az Európai Parlament, a Bizottság 
és a Tanács elnöke írt alá, és amely meghatározza az uniós humanitárius 
segítségnyújtás közös szemléletét, szakpolitikai célkitűzéseit és közös elveit. Célja, 
hogy javítsa a segélyezés koherenciáját, rugalmasságát, hatékonyságát és 
szakszerűségét, mégpedig a hatékonyabb uniós szintű koordináció és a nemzetközi 
partnerekkel kialakított szorosabb partnerségek révén. A Fejlesztési Bizottság egyik 
saját kezdeményezésű jelentése alapvető módon járult hozzá az uniós szintű
konszenzus megteremtéséhez. Az Európai Parlament számára a humanitárius 
segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzus elfogadása nem önmagában vett 
cél volt, hanem egy olyan folyamat kezdete, amely növelni fogja az EU által nyújtott 
segítség hatékonyságát, és szélesíteni fogja a humanitárius segítségnyújtás hatókörét, 
a katasztrófák megelőzésétől kezdve az újjáépítésig.

A humanitárius segítségnyújtás a fejlesztés előfeltétele katasztrófák és konfliktusok 
esetében, de azt egy hosszú távú stratégiába kell belefoglalni. Az Északkelet-
Afrikában tapasztalható krónikus élelmiszerhiány egyértelműen rávilágított arra, hogy 
a humanitárius katasztrófahelyzetek állandó ismétlődésének elkerülése érdekében a 
hangsúlyt az ellenálló képesség fejlesztésére, a helyi kapacitásépítésre és a hosszú 
távú nemzeti stratégiák kidolgozására kell fektetni. A „segélyezés, a helyreállítás és a 
fejlesztés összekapcsolása (LRRD)” elképzelés a humanitárius segítségnyújtás és a 
hosszú távú fejlesztés közötti űr kitöltésére tesz kísérletet. A Fejlesztési Bizottság 
mindig is határozottan szorgalmazta, hogy a humanitárius segítségnyújtás és a 
fejlesztés között legyen átmenet.   

Az uniós katasztrófaelhárítás nem korlátozódik a humanitárius segélyezésre, abban a 
tagállamok polgári védelmi erői is részt vesznek. Mind a 27 tagállam részt vesz az 
uniós polgári védelmi mechanizmusban, csakúgy, mint Horvátország, Macedónia 
Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein és Norvégia. Erőforrásaikat 
összevonva állnak a katasztrófa sújtotta országok rendelkezésére. A segélynyújtás 
állhat természetbeni segélyből, felszerelt segélycsapatokból, illetve a helyzet 
felmérését és a koordinációt végző szakértők rendelkezésre bocsátásából. Az uniós 
támogatások állami forrásokból merítenek, és amennyiben harmadik országnak van 
szüksége segítségre, általában a humanitárius segélynyújtással párhuzamosan nyújtják 
azokat. 

A világ bármely országa kérhet segítséget a polgári védelmi mechanizmustól. A 
kérelmező ország döntése, hogy elfogadja-e a felajánlásokat. A gyakorlatban a részt 
vevő országok többsége térítésmentesen, szolidaritásból ajánlja fel segítségét. A 
polgári védelmi pénzügyi eszköz keretében továbbá a segélyezés kapcsán felmerülő
szállítási költségek 50%-áig lehet társfinanszírozást kérni a Bizottságtól. 2012-ben jön 
létre az uniós Veszélyhelyzet-reagálási Központ, amely tovább erősíti az Unió 
katasztrófavédelmi kapacitását.



Az EU nem csak katasztrófák és válságok esetén nyújt segítséget. A 
katasztrófaelhárításon túlmenően az igényeknek való megfelelés érdekében a 
hangsúly egyre inkább a megelőzésre, a felkészültségre, a kockázatcsökkentésre és a 
sérülékeny közösségek ellenálló képességének fejlesztésére helyeződik annak 
érdekében, hogy az érintettek jobban tudjanak reagálni a katasztrófahelyzetekre, és 
csökkenjen az adott népcsoportokra és azok megélhetésére gyakorolt hatás 
súlyossága. A katasztrófák kockázatának csökkentése és az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás egyre nagyobb figyelmet kapnak, és egyre inkább az uniós 
humanitárius segélyműveletek részévé válnak.
Az EU ösztönzi a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartását és követését is. A 
Fejlesztési Bizottság egy sor, a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos 
tevékenységben részt vesz. Mint az uniós költségvetési hatóság egyik ága, az Európai 
Parlament évről évre felhívja a figyelmet arra, hogy növelni kell a vészhelyzeti alapok 
finanszírozását. A Fejlesztési Bizottság befolyást gyakorol a Bizottság stratégiai 
döntéseire és végrehajtási módozataira, valamint kritikai szempontból elemzi a 
bizottsági munkaprogram és az ECHO következő évi operatív stratégiájának 
humanitárius segéllyel foglalkozó részeit. A strukturált párbeszéd részeként 
Georgieva biztos évente többször meghívást kap a szakbizottságtól eszmecsere 
céljából. A humanitárius kérdésekkel foglalkozó nyilvános meghallgatásokon 
rendszeresen részt vesznek az ENSZ, a Vöröskereszt, az Európai Bizottság és a 
humanitárius ügyekkel foglalkozó nem kormányzati szervezetek neves képviselői, és 
ott aktuális kérdéseket tárgyalnak meg.



9. tájékoztató lap

Hozzájárulás az EU fejlesztési programjának megvalósításához

Az Európai Unió 2005-ben, a millenniumi fejlesztési célok megvalósítása félidős 
áttekintésének aggasztó eredményei alapján (2005. szeptember), valamint az Európai
Parlament nyomására célul tűzte ki, hogy a hivatalos fejlesztési segély 2015-re érje el 
a GNI 0,7%-át. 

A Bizottság és az EU-tagállamok első ízben állapodtak meg a 0,7 %-os cél fokozatos 
elérésére vonatkozó ütemezésben, és minden egyes tagállam tekintetében egyéni 
kötelezően teljesítendő célt állapítottak meg, ezáltal ellenőrizhetővé téve az 
előrehaladást. 

Európai konszenzus a fejlesztésről

2005. december 20-án a Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament aláírt egy 
dokumentumot „Európai konszenzus a fejlesztésről” címmel, amely meghatározza a 
fejlesztési együttműködés közös célkitűzéseit és alapelveit. Ez volt az első alkalom, 
hogy a három intézmény közösen fogadott el egy stratégiai dokumentumot a 
fejlesztési politikával kapcsolatban. A jelenleg is érvényben lévő dokumentum 
kifejezi, hogy az Európai Unió kész döntő mértékben hozzájárulni a szegénység 
felszámolásához, valamint egy békésebb és igazságosabb világ megteremtésének 
elősegítéséhez. A kiegészítő jelleg szellemében irányítja a Közösség és a tagállamok 
fejlesztési együttműködési tevékenységeit valamennyi fejlődő országban.

A konszenzus első része, az Európai Unió fejlesztéssel kapcsolatos elképzelése, 
meghatározza a fejlesztési együttműködés közös célkitűzéseit és alapelveit: 

- elsődleges és átfogó célkitűzés a szegénység felszámolása
- a szerepvállalás és a partnerség elve
- a politikai koherencia elve 
- több segély kiosztása hatékonyabb módon 
- a közös értékek, nevezetesen az emberi jogok, a nemek közötti egyenlőség és a 

felelősségteljes kormányzás támogatása
- a tényleges multilateralizmus és az alapos politikai párbeszéd előmozdítása
- a civil társadalom részvétele
- folyamatos kötelezettségvállalás az államok meggyengülésének megakadályozása iránt, 

beleértve a kapacitásfejlesztést
- a parlamenti demokrácia megszilárdítása 



Bár az EU elkötelezte magát amellett, hogy 2015-re a bruttó hazai termék 0,7%-ára 
emeli a segítségnyújtási költségvetést, a közös köztes célt, hogy 2010-ig 0,56%-ot ér 
el, nem tudta teljesíteni. Egyre inkább a legkevésbé fejlett országok és az alacsony és 
közepes jövedelmű országok számára nyújtott támogatás szerepel kiemelt helyen. 

Az európai konszenzus egyik központi eleme a politikák fejlesztési célú koherenciája, 
amely a segítségnyújtás hatékonyságának legalapvetőbb tényezője, de egyben világos 
erkölcsi elv is: nem fogadható el, hogy az európai fejlesztési politika területén elért 
hatást más közösségi politikák teljesítménye csökkentse. A Lisszaboni Szerződés 208. 
cikke szerinti ezen elv megkívánja, hogy minden egyes uniós szakpolitika figyelembe 
vegye a fejlesztési célokra gyakorolt lehetséges hatást. Itt is a millenniumi fejlesztési 
célok szolgálnak útmutatóként.

A változtatási program

Az afrikai, karibi és csendes-óceáni országokra vonatkozó stratégiák 

Az Európai Parlament – a Fejlesztési Bizottságon keresztül – aktívan reagált a 
különböző AKCS-régiókkal – az afrikai, karibi és csendes-óceáni országokkal –
kapcsolatban javasolt EU-stratégiákra, a hangsúlyt a fenntartható fejlődés következő
alapvető követelményeire helyezve: 

- a béke és a biztonság megteremtésének elősegítése
- a gyenge államok támogatása 
- felelősségteljes és eredményes kormányzás
- a kereskedelem előmozdítása 
- a világgazdaságba történő integráció 
- a globális kommunikációs rendszerekbe történő integráció 
- társadalmi kohézió
- környezeti fenntarthatóság. 

A támogatás hatékonysága 

2005-ben az Európai Unió elkötelezte magát aziránt, hogy a millenniumi fejlesztési 
célokkal kapcsolatos kihívások megoldása érdekében fejlesztési együttműködésének 

A konszenzus második része, az Európai Közösség fejlesztési politikája megvilágítja, hogy 
miként fogja a Közösség megvalósítani az első részben meghatározott, fejlesztéssel 
kapcsolatos uniós elképzelést a Közösségre bízott források tekintetében: 

- további előrehaladás a szabad felhasználású segélyek terén 
- adott esetben adósságcsökkentés 
- a lényeges témák érvényesítése: demokrácia, felelősségteljes kormányzás, emberi jogok, a 

gyermekek és az őslakosok jogai, a nemek közötti egyenlőség, környezeti fenntarthatóság a 
HIV/AIDS elleni küzdelem 

- az egyértelműen a millenniumi fejlesztési célokhoz kapcsolódó globális alapok támogatása 
- ha a körülmények engedik, költségvetési támogatás



hatását radikálisan javítja olyan kezdeményezések által, amelyek arra irányulnak, 
hogy gyorsabban és hatékonyabban, több segélyt lehessen nyújtani. A Bizottság által 
2006. március 2-án elfogadott, „a segítségnyújtás hatékonyságát célzó 
programcsomag” célja az volt, hogy ez az elkötelezettség a gyakorlatban is 
megvalósuljon. Két évvel később a Bizottság beindította azt, ami az EU 
segélyhatékonysággal kapcsolatos álláspontját képezte a segélyhatékonyságról szóló, 
a ghánai Accrában 2008. szeptemberben tartott harmadik magas szintű fórum előtt, 
amely a római (2003) és párizsi (2005) első és második magas szintű fórumokon 
vállalt kötelezettségekre épült, és amely „Az accrai cselekvési napirendben” 
csúcsosodott ki. 

Busan, Korea - negyedik magas szintű fórum

2011. december 1-jén a negyedik magas szintű fórum elfogadta a hatékony fejlesztési 
együttműködést szolgáló busani partnerséget. Ez a menetrend a 2005-ös párizsi 
nyilatkozat és a 2008-as accrai cselekvési menetrend elveire épül. A busani partnerség 
a hatékony fejlesztést szolgáló négy alapelvre épül: a partnerországoknak központi 
szerepet kell vállalniuk (szerepvállalás), a segélyek hatékonyságának növelése 
(eredményközpontúság), a fejlesztésben érdekelt összes állami és magán fél bevonása 
(befogadó jellegű fejlesztési partnerségek), valamint a politikai szintű
elszámoltathatóság és a kötelezettségvállalások betartásának biztosítása (a 
segélynyújtók és a segélyezett országok között az átláthatóság és az 
elszámoltathatóság biztosítása). A változási programon keresztül az Európai Unió a 
Busanban elfogadott, a segélyezés hatékonyságának növelésére szolgáló elvek 
megvalósításának, valamint a Bizottság és a tagállamok közötti donorkoordináció 
egyik élharcosa.

A Párizsi Nyilatkozatban a partner- és adományozó országok kötelezettséget vállaltak, 
hogy erősítik a nemzeti fejlesztési stratégiákban játszott parlamenti szerepet, és ezáltal 
javítják a fejlesztési erőforrások kölcsönös elszámoltathatóságát és átláthatóságát.

A Bizottság által javasolt, az uniós fejlesztéspolitika hatásának növelése érdekében új 
irányvonalakat kitűző változtatási program jelenleg elfogadás alatt áll, és annak 
hosszú távú hatása lesz az uniós segélynyújtás hatékonyságára. A politikák fejlesztési 
célú koherenciáját illetően az előrehaladás lassú, mivel az egyéb területek 
(mezőgazdaság, kereskedelem, halászati politika) politikai prioritásai gyakran 
ütköznek a fejlesztési prioritásokkal. 

Kapcsolatok a nem állami szereplőkkel 

A Fejlesztési Bizottság tagjainak politikai prioritásaik meghatározása során 
megfelelően figyelembe kell venniük az érintett külső szereplők és különösen a civil 
társadalom képviselőinek szempontjait az EU-ban és a harmadik országokban 
egyaránt. 

A Fejlesztési Bizottság tagjai határozottan nyílt megközelítést kívánnak alkalmazni az 
úgynevezett nem állami szereplőket illetően – a „nem állami szereplők” kifejezés a 
civil társadalom számos képviselőjére kiterjed, ilyenek a nem kormányzati 
szervezetek, a szakszervezetek, a tudományos intézmények stb., és időnként ide 
soroljuk az önkormányzatokat is. 



Ezzel kapcsolatosan fontos kommunikációs partner a CONCORD, az európai 
segélyezési és fejlesztési nem kormányzati szervezetek szövetsége. 19 nemzetközi 
hálózatával és európai uniós tagállamokat képviselő 22 nemzeti szövetségével több 
mint 1600 európai nem kormányzati szervezet van jelen a szervezetben. A 
CONCORD és tagszervezetei saját szakértelmükkel járulnak hozzá az Európai 
Parlament és különösen az EU külpolitikájáért felelős bizottságok (a Fejlesztési 
Bizottság, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság és a Külügyi Bizottság) 
munkájához. 

A Fejlesztési Bizottsággal való jó munkakapcsolat keretében a CONCORD és a 
Fejlesztési Bizottság politikai koordinátorai és személyzete között évente kétszer 
kerül sor találkozóra. Ezen ülések igen gyümölcsözőnek bizonyultak, és a civil 
társadalom és a Fejlesztési Bizottság között új utakat nyitottak meg a párbeszédre. A 
cél elsősorban az elképzelések megosztása, valamint a közös érdekű területekre 
vonatkozó javaslatok megfogalmazása és a közös nevező kialakítása volt. A jó 
viszonyt nagyszerűen illusztrálja a fejlesztési együttműködési eszközzel 
kapcsolatosan végzett munka. 

A Fejlesztési Bizottság sok energiát fektetett a déli nem állami szereplőkkel és helyi 
hatóságokkal, különösen az afrikai, karibi és csendes-óceáni országokkal folytatott 
kapcsolatokba.

Az utóbbi néhány évben a Fejlesztési Bizottság rendszeresen meghívta üléseire és 
meghallgatásaira a fejlett és fejlődő országok civil társadalmi szervezeteinek 
képviselőit. Ezen események olyan témakörökre koncentráltak, mint a legkevésbé 
fejlett országok, a fejlesztés és az oktatás, az afrikai éhezés és az orvosságok. 

Emellett az Afrika és az EU közötti új közös stratégiai partnerség keretében a 
Fejlesztési Bizottság tagjai és más parlamenti képviselők keményen felléptek a civil 
társadalomért annak érdekében, hogy a tárgyalóasztalnál helyet szorítsanak nekik, 
hogy hangjukat, és ezáltal az általuk képviselt polgárok hangját hangosan és tisztán 
lehessen hallani. 

Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés hasonlóképpen kemény munkát végzett 
az elmúlt években annak érdekében, hogy bevonja a civil társadalmat 
tevékenységeibe. A közgyűlés két, nem állami szereplőkkel való kapcsolatokért 
felelős alelnököt nevezett ki, és ezzel erőteljes jelzést adott arra nézve, hogy milyen 
jelentőséget tulajdonít e szempontoknak. 
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A Fejlesztési Bizottság – a globális fejlesztési partner

A Pánafrikai Parlament — az EP privilegizált partnere

Talán Afrika az a kontinens, ahol – a fejlesztés szempontjából – a legnagyobb 
kihívásokkal kell szembenézni és a legnagyobb lehetőségekkel lehet találkozni. A 
világon viszonylagosan Afrikában a legnagyobb a szegények és a nehézségekkel 
küszködő államok koncentrációja. Afrika használja fel az EU segítségnyújtási 
költségvetésének körülbelül felét. Nemzeteit és népeit régóta fennálló történelmi 
kötelékek fűzik Európához, emellett gyorsan változik, és fényes új jövőre van kilátása 
– amit Kína élénk érdeklődése is világosan jelez.

2007-ben az EU és az afrikai országok állam- és kormányfői elfogadták az EU–Afrika 
közös stratégiát – egy ambiciózus, hosszú távú politikai keretet, amely megerősítette 
azon szándékukat, hogy elmélyítik politikai kapcsolataikat, és a globális kihívásokra 
közösen igyekeznek választ találni.

A stratégia nemcsak a fejlesztési együttműködést fedi, hanem olyan kérdéseket is, 
mint például a béke és biztonság, a kormányzás és az emberi jogok, a kereskedelem, 
az energia és az éghajlatváltozás. A Fejlesztési Bizottság tagjai az elmúlt parlamenti 
ciklus alatt három plenáris jelentést készítettek a stratégiáról.

2004-ben az Afrikai Unió létrehozta a Pán-afrikai Parlamentet, amely az 54 AU-
tagállam egy-egy öttagú küldöttségéből álló, egész földrészre kiterjedő konzultatív 
parlament. A Pán-afrikai Parlament állandó székhelye Dél-Afrikában, Midrandban
van, és évente kétszer ülésezik.

Az EP szoros kapcsolatokat ápolt a Pán-afrikai Parlamenttel a kezdetektől fogva, és 
létrehozott egy, a Pán-afrikai Parlamenttel fenntartott kapcsolatokért felelős 
küldöttséget. Ez a küldöttség szinte minden pán-afrikai parlamenti ülésen részt vett 
2004 óta, és az EP-t is rendszeresen látogatták a Pán-afrikai Parlament küldöttségei.

Ez a szoros együttműködés ahhoz vezetett, hogy az AU/EU intézmények formálisan 
elismerték mindkét parlamentnek a közös EU–Afrika stratégia intézményi 
felépítményében való teljes részvételét. Ez azt jelenti, hogy az EP és a Pán-afrikai 
Parlament  jelenleg részt vesz az Afrika–EU csúcstalálkozók előkészítésében, 
elnökeik felszólalnak e csúcstalálkozók megnyitó ünnepségein, az EP és a Pán-afrikai 
Parlament megvitatja a közös Afrika-stratégia végrehajtását, az AU/EU miniszterek és 
a két fél parlamentjei pedig messzemenő és aktív szerepet játszanak a közös stratégia 
különböző végrehajtási és döntéshozó szerveiben.

A Pán-afrikai Parlamenttel folytatott együttműködés a parlamenti demokrácia 
előmozdítására az EP által létrehozott hivatalnak is a prioritásai közé tartozik.



Kapcsolatok a tagállamok nemzeti parlamentjeivel 

A nemzeti parlamentek egyre nagyobb szerephez jutnak az EU működése, illetve az 
Európai Bizottsággal, az Európai Parlamenttel és az egymással való együttműködés 
szempontjából. 

Mivel közvetlen kapcsolatban vannak a polgárokkal, az Európai Parlament képviselői 
előmozdíthatják a polgárok és az uniós intézmények közötti hatékony és konstruktív 
kapcsolatok kialakulását, ezáltal elősegítve az uniós politikaformálás 
demokratikusabb és átláthatóbb megközelítését.

Az utóbbi években az Európai Bizottság a jogalkotási javaslatokat az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak való beterjesztésükkel egy időben rendszeresen 
eljuttatja a nemzeti parlamentekhez is, felülvizsgálat céljából.

Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolat minősége és az 
általa létrehozott politikai többletérték végső soron közös erőfeszítések eredménye 
lesz. A Lisszaboni Szerződés szorosabbra fűzte ezt a kapcsolatot azáltal, hogy 
bevezette a nemzeti parlamentek által benyújtott, indokolással ellátott vélemények 
rendszerét. E vélemények és a nemzeti parlamentek egyéb hozzáfűznivalóinak 
kezelésére vonatkozóan az Európai Parlament közös megközelítési módszert fogadott 
el.

Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti együttműködés fő célja az EU 
parlamenti dimenziójának megerősítése, és ezáltal az uniós politikaformálás 
demokratikus legitimációjának és átláthatóságának növelése. Egy másik célkitűzés, 
hogy a nemzeti parlamenteket teljes körben tájékoztassák az Európai Parlament 
különböző hatásköri területein végzett tevékenységeiről. E célból az Európai 
Parlament bizottságai – köztük a Fejlesztési Bizottság – növekvő számban 
rendszeresen meghívják üléseikre a nemzeti parlamenti képviselőket, hogy a politikai 
javaslatok megvitatása során megosszák tudásukat és szakértelmüket.

A közvélemény figyelmének felkeltése a fejlesztés terén 

A közvélemény figyelme felkeltésének és a fejlesztéssel kapcsolatos tájékoztatásnak 
fontossága utat mutat, hogyan kell népszerűsíteni az olyan alapvető uniós értékeket, 
mint a tolerancia és szolidaritás egy egyre inkább globális, független és 
multikulturális társadalomban.

Az Európai Unió valójában egy kultúrák közötti párbeszéd folyamatának eredménye, 
amelynek célja, hogy a különböző érdekelt felek egymásra találjanak azért, hogy 
tanuljanak egymástól és létrehozzanak valami közöset.

Következésképpen a nyilvánosság fejlesztési együttműködésre vonatkozó 
ismereteinek bővítése hozzá fog járulni a nemzetközi szolidaritás érzésének 
megerősítéséhez, és segíteni fog a kedvező környezet megteremtésében is az európai 
multikulturális társadalom kiszélesítését illetően. Egyfajta eszköz lesz valamennyi 
polgár részvételének ösztönzésére a világszintű szegénység megszüntetése, valamint a 



kirekesztés elleni küzdelem folyamatában, amely kiterjed a kampányok szervezésére, 
az oktatásra, a figyelemfelkeltésre, a védelemre és a képzésre.

A parlamentek szerepe alapvetően fontos tehát a fejlesztési együttműködés és a 
fejlődő országok iránti nemzetközi szolidaritás terén kialakult közvélemény 
mozgósításában, így a szegénység enyhítésében és felszámolásában. 

Az Észak és Dél közötti együttműködésben részt vevő nemzeti és helyi hatóságok, 
nem kormányzati szervezetek és más civil társadalmi szereplők is kulcsfontosságú 
szerepet töltenek be ebben a folyamatban.

Az egyes parlamenti ciklusok során az Európai Parlament következetesen hozzájárul 
ahhoz, hogy a közvélemény figyelmét felhívja az EU fejlesztési együttműködési 
politikájára. A Parlament számos nyilvános rendezvényt, munkaértekezletet, 
meghallgatást, beszélgetést és parlamenti vitát szervez a fejlesztéssel kapcsolatos 
témákról.

A Fejlesztési Bizottság aktívan részt vesz az Európai Fejlesztési Napok éves 
rendezvényén. A Parlament az összes eseményre EP-képviselőkből álló küldöttséget 
küld, illetve társvendéglátóként különleges rendezvényeknek ad otthont a Pánafrikai 
Parlamenttel közösen. Emellett a Fejlesztési Bizottság standot állított fel a „fejlesztési 
faluban”, hogy figyelemfelkeltő anyagokat osztogassanak a látogatóknak a Fejlesztési 
Bizottság szerepéről és tevékenységeiről. 

A közvélemény számára egy másik fontos esemény az európai nyitott ajtók napja, 
amelyet évente egyszer tartanak a Robert Schuman Nyilatkozat aláírásának 
évfordulója alkalmából. Célja, hogy felkeltse a közvélemény figyelmét az uniós 
intézmények tevékenységeire és az Unió működésére. Ezen a napon a Parlament 
megnyitja ajtaját a széles nagyközönség előtt. A Fejlesztési Bizottság rendszeresen 
részt vesz az EP nyílt napján, kapcsolatot teremtve különböző életkorú és érdeklődésű
emberekkel.

.
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Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 
establishing a financing instrument for development cooperation
Codecision procedure
A7-0006/2011, tabled in January 2011 
Rapporteur: Gay MITCHELL 

REPORT on implementation of the European Consensus on Humanitarian Aid: 
the mid-term review of its action plan and the way forward
Own-initiative
A7-0375/2010, tabled on December 2010 
Rapporteur: Michèle STRIFFLER 
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REPORT with a proposal for a European Parliament recommendation to the 
Council on setting up an EU rapid response capability
Own-initiative
A7-0332/2010, tabled in December 2010 
Rapporteur: Iva ZANICCHI 

REPORT on the work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in 2009
Own-initiative
A7-0315/2010, tabled in November 2010 
Rapporteur: Eva JOLY 

REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of 
the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing 
instrument for development cooperation
Codecision procedure
A7-0285/2010, tabled in October 2010 
Rapporteur: Charles GOERENS 

REPORT on health care systems in sub-Saharan Africa and global health
Own-initiative
A7-0245/2010, tabled in September 2010 
Rapporteur: Véronique DE KEYSER 

REPORT on poverty reduction and job creation in developing countries: the 
way forward
Own-initiative
A7-0192/2010, tabled in June 2010 
Rapporteur: Eleni THEOCHAROUS 

REPORT on progress towards the achievement of the Millennium Development 
Goals: mid-term review in preparation of the UN high-level meeting in 
September 2010
Own-initiative
A7-0165/2010, tabled in May 2010 
Rapporteur: Michael CASHMAN 

REPORT on the EU Policy Coherence for Development and the ‘Official 
Development Assistance plus’ concept
Own-initiative
A7-0140/2010, tabled in May 2010 
Rapporteur: Franziska KELLER 
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REPORT on the effects of the global financial and economic crisis on developing 
countries and on development cooperation
Own-initiative
A7-0034/2010, tabled in March 2010 
Rapporteur: Enrique GUERRERO SALOM 

REPORT on the second revision of the Partnership Agreement ACP-EC (the 
"Cotonou Agreement")
Own-initiative
A7-0086/2009, tabled in December 2009 
Rapporteur: Eva JOLY 

REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of 
the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing 
instrument for development cooperation and Regulation (EC) No 1889/2006 on 
establishing a financing instrument for the promotion of democracy and human 
rights worldwide
Codecision procedure
A7-0078/2009, tabled in December 2009 
Rapporteur: Gay MITCHELL 
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Annex IV

List of hearings and events organised by the Committee on Development of the 
European Parliament in the Sixth Legislative Period (2009–2014)

HEARINGS AND EVENTS

2013 Hearings and events

22 January Hearing on "Millennium Development Goals and beyond 2015 - a 
strong EU engagement"

2012 Hearings and events

9 October Hearing on "Guaranteeing Sustainable Land Security in Developing 
Countries"

18 SeptemberHearing on "How to make OCTs relays for EU development policy"

3 September Hearing on "Linking Relief, Rehabilitation and Development: 
Towards more Effective Aid"

29 February Hearing on "Environmental Degradation and its Impact on Poverty"

2011 Hearings and events

11 October Interparliamentary Committee Meeting with national Parliaments 
on "Human rights conditionality in development policy"

4 October Hearing on "Food security in developing countries: the challenge to 
feed the people"

30 August Joint DEVE-DROI hearing on "Development Education"

20 June Joint FEMM-AFET-DEVE-DROI workshop on "The role of 
women in the democratisation process in North Africa and the Middle 
East"

13 April Hearing on "The Blurring of Roles between Humanitarian and 
Military Actors: State of Play and Perspectives"



2010 Hearings and events

22 June Joint PECH-DEVE hearing on "CFP Reform: The external 
dimension"

2 June Hearing on "Property rights, property ownership and land grab in 
Developing Countries"

27 April Joint DEVE-INTA-EMPL-DROI hearing on "Child Labour in 
Developing Countries"

22 March Hearing on "Palestine: Bridge Building for Development"

25 January Hearing on "Human Rights Slot on Trade Union Rights in Colombia"

2009 Hearings and events

10 November Hearing on "The effects of the global financial crisis on developing 
countries and development cooperation"

15 October Hearing on "EU Climate Poverty" (in association with Oxfam 
Intern.)

5 October Joint DEVE-CONT hearing on "Involving Non-State Actors in EC 
Development Cooperation - The Way Forward"



Annex V

STUDIES COMMISSIONED BY THE COMMITTEE ON DEVELOPMENT AND 
IMPLEMENTED BY THE POLICY DEPARTMENT DURING THE 7TH 
PARLIAMENTARY TERM (2009-2014)

All studies are available at: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html

Title: Strengthening the Link between Relief, Rehabilitation and 
Development (LRRD) in the EU's Financing Instruments for 
Development and Humanitarian Aid under the MFF 2014-
2020

Author: Pedro Morazán (Südwind Institute, Germany), François 
Grünewald (Groupe URD), Irene Knoke (Südwind Institute, 
Germany) and Tobias Schäfer (Südwind Institute, Germany)

Publication date: 08.08.2012
Study available in EN 

Title: Blending Grants and Loans for Financing the EU's 
Development Policy in the Light of the Commission Proposal 
for a Development Cooperation Instrument (DCI) for 2014-
2020

Author: Jorge Núnez Ferrer (CEPS, Belgium) ; Pedro Morazán 
(Südwind Institute, Germany); Tobias Schäfer (Südwind 
Institute, Germany); Arno Behrens (CEPS, Belgium)

Publication date: 28.06.2012
Study available in EN 

Title: Criteria for Differentiation and Methods for Phasing Out 
EU's Development Cooperation in Light of the Commission's 
Proposal for a Development Cooperation Instrument (DCI) 
for 2014-2020

Author: Josep M. Coll (European Studies University Institute -
Autonomous University of Barcelona, Spain) 

Publication date: 16.05.2012 
Study available in EN

Title: A Coherent EU Strategy for the Sahel
Author: Luis Simon, Alexander Mattelaer and Amelia Hadfield (Institute 

for European Studies, Vrije Universiteit Brussel, Belgium) with 
research support provided by Marc-Antoine MORIN (Institute 
for European Studies, Vrije Universiteit Brussel, Belgium)

Publication date: 11.05.2012 
Study available in EN, FR
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Title: The Role of Brics in the Developing World
Authors: Morazán, Pedro (Südwing-Institute, Germany), Knoke, Irene 

(Südwing-Institute, Germany), Knoblauch, Doris (Ecologie 
Institute, Germany) and Schäfer, Thobias (Südwing-Institute, 
Germany)

Publication date: 13.04.2012
Study available in EN

Title: Gendercide : The Missing Women ?
Authors: Liisanantti Anu (Overseas Development Institute, UK) and Beese 

Karin (Ecologic Institute, Germany) 
Publication date: 16.03.2012
Study available in EN, FR

Title: New European Union Development Cooperation Policy with 
Latin America

Authors: Morazán Pedro (Südwing Institute, Germany), FIAPP 
(International and Ibero-American Foundation for Administration 
and Public Policies, Madrid, Spain), Sanahuja José Antonio 
(Universidad Complutense de Madrid, Spain) and Ayllón Bruno 
(IUDC-UCM, Universidad Complutense de Madrid, Spain)

Publication date: 20.12.2011
Study available in EN, ES

Title: Intellectual Property Rights on Genetic Resources and the 
Fight against Poverty

Authors: Sebastian Oberthür, Justyna Pozarowska and Florian Rabitz 
(Vrije Universiteit Brussel, Institute for European Studies, 
Belgium); Christiane Gerstetter, Christine Lucha, Katriona 
McGlade and Elizabeth Tedsen (Ecologic Institute, Germany)

Publication date: 19.12.2011
Study available in EN, FR 

Title: Access to Energy in Developing Countries
Auteur: Arno Behrens, Centre for European Policy Studies (CEPS), 

Belgium; Jorge Nunez Ferrer, Centre for European Policy 
Studies (CEPS), Belgium; Mathilde Carraro, Centre for European 
Policy Studies  (CEPS), Belgium; Glada Lahan, Chatham House, 
UK; Eike Dreblow, Ecologic Institute, Germany

Publication date: 07.11.2011 
Study available in EN

Title: The Effects of Oil Companies’ Activities on the Environment, 
Health and Development in Sub-Saharan Africa

Authors: Baumüller Heike, Donnelly Elizabeth, Vines Alex and Weimer 
Markus (Chatham House, United Kingdom)

Publication date: 08.08.2011  
Study available in EN
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Title: An Assessment of the Balancing of EU Development 
Objectives with Other Policies and Priorities

Authors: Selen Sarisoy Guerin (IES VUB, Belgium), Sevidzem Kingah 
(UNI-CRIS and IES, Belgium), Christiane Gerstetter (Ecologic 
Institute, Germany) and Jenny Kirschey (Ecologic Institute, 
Germany)

Publication date: 21.03.2011 
Study available in EN, FR, DE

Title: An inventory of existing mechanisms to comply with aid 
commitments by member states

Authors: Dr Morazán, Pedro, project leader, Südwing Institute, 
Germany Koch, Svea, Südwind Institute, Germany

Publication date: 15.12.2010 
Study available in EN

Title: The Rationale for a Financial Transaction Tax
Author: Knoke Irene (Südwind Institut, Germany)
Publication date: 24.11.2010 
Study available in EN

Title: Potential Use of Radioactively Contaminated Mining 
Materials in the Construction of Residential Homes from 
Open Pit Uranium Mines in Gabon and Niger

Authors: Veit Sebastian (Senior Economist) and Srebotnjak Tanja 
(PhD) - Ecologic Institute, Germany

Publication date: 19.11.2010
Study available in EN, FR

Title: Monitoring Budget Support in Developing Countries
Authors: Pedro Morazán and Svea Koch (Institute Südwind, 
Germany)
Publication date: 15.07.2010
Study available in EN, FR

Title: Reform of the European Investment Bank: How to Upgrade 
the EIB’s Role in Development

Authors: Prof. Stephany Griffith-Jones, Columbia University; Judith 
Tyson, UK

Publication date: 27.05.2010
 Study available in EN, FR

Title: A comparative evaluation of public-private and public-public 
partnerships for urban water services in ACP countries

Authors: Josephine Tucker, Research Officer, Overseas Development 
Institute, UK ; Roger Calow, Research Fellow, Overseas 
Development Institute, UK ; Darla Nickel, Ecologic Institute, 
Austria ; Thomas Thaler, Researcher, Ecologic Institute, 
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Publication date: 27.05.2010
Study available in EN

Title: Discrimination and Development Assistance
Author: Irene Knoke (Institut Südwind, Germany) with contributions 

from Sebastian Veit
Publication date: 06.04.2010 
Study available in EN, FR

Title: Agricultural Technologies for Developing Countries
Authors: Rolf Meyer (ITAS)
Publication date: 15.06.2009 
Study available in EN
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Annex VI

Development aid: Net official development assistance (ODA)
Net disbursements at current prices and exchange rates
Millions of US dollars

2009 2010 2011  (1)
DAC Countries, Total 119 778 128 465 133 526
Australia 2 762 3 826 4 799
Austria 1 142 1 208 1 107
Belgium 2 610 3 004 2 800
Canada 4 000 5 209 5 291
Denmark 2 810 2 871 2 981
Finland 1 290 1 333 1 409
France 12 602 12 915 12 994
Germany 12 079 12 985 14 533
Greece 607 508 331
Ireland 1 006 895 904
Italy 3 297 2 996 4 241
Japan 9 457 11 021 10 604
Korea 816 1 174 1 321
Luxembourg 415 403 413
Netherlands 6 426 6 357 6 324
New Zealand 309 342 429
Norway 4 081 4 580 4 936
Portugal 513 649 669
Spain 6 584 5 949 4 264
Sweden 4 548 4 533 5 606
Switzerland 2 310 2 300 3 086
United Kingdom 11 283 13 053 13 739
United States 28 831 30 353 30 745
G7, Total 81 549 88 533 92 148
DAC EU Members, Total 67 211 69 661 72 315
Non-DAC Countries,Total 6 672 7 235 2 509
EU Institutions 13 444 12 679 12 627
Czech Republic 215 228 256
Hungary 117 114 140
Iceland 34 29 26
Israel  (1) 124 145 176
Poland 375 378 417
Slovak Republic 75 74 87
Slovenia 71 59 63
Thailand 40 10  ..
Turkey 707 967 1 320
United Arab Emirates 834 412  ..
Arab Countries  ..  ..  ..
Other Donor Countries, Total  ..  ..  ..

Last updated: 4 April 2012



.. Not available
Note: Detailed information on the sources and definitions used may be found in the source 
database.
1 ODA for 2011 is preliminary.
Source: Official and private flows, OECD International Development Statistics (database)



Annex VII

THE MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)

MDG 1: ERADICATE EXTREME POVERTY AND HUNGER
 Reduce by half the proportion of people living on less than a dollar a day 
 Achieve full and productive employment and decent work for all, including 

women and young people
 Reduce by half the proportion of people who suffer from hunger

MDG 2: ACHIEVE UNIVERSAL PRIMARY EDUCATION
 Ensure that all boys and girls complete a full course of primary schooling 

MDG 3: PROMOTE GENDER EQUALITY AND EMPOWER WOMEN
 Eliminate gender disparity in primary and secondary education preferably by 

2005, and at all levels by 2015 

MDG 4: REDUCE CHILD MORTALITY
 Reduce by two thirds the mortality rate among children under five 

MDG 5: IMPROVE MATERNAL HEALTH
 Reduce by three quarters the maternal mortality ratio
 Achieve, by 2015, universal access to reproductive health

MDG 6: COMBAT HIV/AIDS, MALARIA AND OTHER DISEASES
 Halt and begin to reverse the spread of HIV/AIDS
 Achieve, by 2010, universal access to treatment for HIV/AIDS for all those 

who need it
 Halt and begin to reverse the incidence of malaria and other major diseases

MDG 7: ENSURE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
 Integrate the principles of sustainable development into country policies and 

programmes; reverse loss of environmental resources 
 Reduce biodiversity loss, achieving, by 2010, a significant reduction in the 

rate of loss
 Reduce by half the proportion of people without sustainable access to safe 

drinking water and basic sanitation
 Achieve significant improvement in lives of at least 100 million slum dwellers, by 

2020 

MDG 8: DEVELOP A GLOBAL PARTNERSHIP FOR DEVELOPMENT
 Develop further an open, trading and financial system that is rule-based, 

predictable, and non-discriminatory trading and financial system. Includes a 
commitment to good governance, development and poverty reduction — both 
nationally and internationally 

 Address the special needs of the least developed countries’ special needs. This 
includes tariff- and quota-free access for their exports; enhanced debt relief for 
heavily indebted poor countries; cancellation of official bilateral debt; and more 



generous official development assistance for countries committed to poverty 
reduction

 Address the special needs of landlocked developing countries and small island 
developing states States (through the Programme of Action for the Sustainable 
Development of Small Island Developing States and the outcome of the 
twenty-second special session of the General Assembly)

 Deal comprehensively with the debt problems of developing countries’ debt 
problems through national and international measures to make debt sustainable in 
the long term 

 In cooperation with the developing countries, develop decent and productive work 
for youth 

 In cooperation with pharmaceutical companies, provide access to affordable 
essential drugs in developing countries 

 In cooperation with the private sector, make available the benefits of new 
technologies - especially information and communications technologies
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