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JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. elismeri, hogy mivel az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) viszonylag fiatal szervezet, 
nem telt el elegendő idő ahhoz, hogy szervezetének és működésének egyes 
vonatkozásairól átfogó értékelést lehessen nyújtani; mindazonáltal reményét fejezi ki a 
tekintetben, hogy a félidős értékelés felméri az EKSZ-nek az EU fejlesztési 
együttműködéséhez nyújtott hozzáadott értékét, különösen azt, hogy az EU fejlesztési 
politikája céljainak és az abban vállalt kötelezettségeknek teljes mértékű tiszteletben 
tartása mellett javította-e a politikaformálás és a stratégiai programozás minőségét és 
hatékonyságát az Európai Unió működéséről szóló szerződés 208. cikkében 
meghatározottaknak, valamint a fejlesztésre vonatkozó európai konszenzusnak1

megfelelően;

2. megerősíti, hogy az Unió egységes fellépése és nagyobb láthatósága érdekében 
nemzetközi szinten a fejlesztési kérdések területén jobb koordinációt és felelősségteljes 
kormányzást kell biztosítani;

3. emlékeztet az EKSZ-nek az EU-partnerországokkal és -régiókkal folytatott kétoldalú 
fejlesztési együttműködés tervezésében és programozásában nyújtott jelentős szerepére, 
valamint a Bizottsággal közösen, a fejlesztési politikáért felelős biztos felügyelete alatt 
végzett feladatára, miszerint előkészít minden, a Fejlesztési Együttműködési Eszközzel és 
az Európai Fejlesztési Alapokkal összefüggő többéves stratégiai programozási 
dokumentumot;

4. arra ösztönzi az EKSZ-t és a Bizottságot, hogy a kezdeti nehézségek ellenére folytassák az 
Európai Unió és tagállamai fejlesztési együttműködési politikáinak és válságkezelési 
struktúráinak szorosabb koordinálására irányuló erőfeszítéseiket; arra ösztönzi őket, hogy 
továbbra is támogassák az együttműködést, és a fejlesztési támogatás közös 
programozásának pozitív tapasztalataira építsenek a következő, 2014-ben kezdődő 
tervezési ciklusban;

5. úgy véli, hogy az Uniónak példát kell mutatnia fejlesztési partnerei számára a jó 
koordináció területén; továbbá arra ösztönzi az EKSZ-t és a Bizottságot, hogy tárják fel a 
háromoldalú együttműködési kezdeményezésekben való részvétel módjait;

6. arra ösztönzi a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy a fejlesztés területén tovább javítsák a 
felelősségek két intézmény közötti egyensúlyát, és biztosítsák a szükséges személyzetet; 
különösen arra szólít fel, hogy a cotonoui partnerségi megállapodás végrehajtása során 
egyértelműbben határolják el az EKSZ-t és a Bizottságot érintő felelősségi köröket;

7. úgy véli, hogy a Tanács fejlesztési együttműködési, humanitárius segítségnyújtási és 
élelmiszer-segélyezési, valamint AKCS-államokkal való együttműködési 

                                               
1 (4) preambulumbekezdés, az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének megállapításáról szóló 
2010. július 26-i tanácsi határozat (2010/427/EU).
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munkacsoportjának leginkább az felelne meg, ha továbbra is alkalmaznák a tagállamok 
képviselői által betöltött soros elnökség jelenlegi rendszerét, tekintettel e külpolitikai 
területek sajátos jellegére és a tagállamok jelentős szerepére e területeken;

8. megismétli ezzel összefüggésben, hogy biztosítani kell az EKSZ személyzetében 
valamennyi tagállam állampolgárainak földrajzi és nemi szempontból kiegyensúlyozott 
képviseletét;

9. hangsúlyozza továbbá az EKSZ nemekkel kapcsolatos kérdésekről szóló képzésének 
jelentőségét; hangsúlyozza, hogy egy ilyen képzésnek növelnie kell a tudatosságot a 
nemekkel, valamint a nők és a férfiak közötti egyenlőséggel kapcsolatos kérdésekben;

10. megismétli a főképviselőhöz/alelnökhöz és az EKSZ-hez intézett azon kérését, hogy 
kezeljék egyértelmű prioritásként a politikák fejlesztési célú koherenciáját; sürgeti a 
Bizottságot és az EKSZ-t, hogy dolgozzanak ki a politikák fejlesztési célú koherenciáját 
biztosító egyértelmű stratégiát többek között azáltal, hogy nagyobb hangsúlyt fektetnek a 
politikák fejlesztési célú koherenciájára az Uniónak a partnerországok kormányaival, 
parlamentjeivel, civil társadalmi szervezeteivel és más érdekelt felekkel folytatott politikai 
párbeszédében annak révén, hogy hitelesebb és működőképesebb módon érvényesítik a 
politikák fejlesztési célú koherenciáját a stratégiai programozási dokumentumokban, részt 
vesznek a politikák fejlesztési célú koherenciájára vonatkozó, következő gördülő 
munkaprogram készítésében, valamint a politikák fejlesztési célú koherenciájával 
kapcsolatos képzési programot dolgoznak ki valamennyi új EKSZ-alkalmazott számára;

11. rámutat a politikák fejlesztési célú koherenciája és az Unión kívüli válságkezeléssel 
kapcsolatos „átfogó megközelítés” közötti lehetséges feszültségre; arra sürgeti az EKSZ-t 
és a Bizottságot, hogy gondoskodjanak arról, hogy az „átfogó megközelítés” ne ássa alá a 
fejlesztési együttműködés különleges célkitűzéseit és elveit, valamint ne vonja el a szűkös 
erőforrásokat a szegénység csökkentésétől; ehhez hasonlóan kitart amellett, hogy az Unió 
humanitárius segítségnyújtása nem válságkezelési eszköz, és emlékezteti az EKSZ-t azon 
kötelezettségvállalására1, amely szerint elősegíti a humanitárius segítségnyújtással 
kapcsolatos európai konszenzus célkitűzéseinek teljesülését;

12. felszólítja Catherine Ashtont, a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjét (alelnök/főképviselő), hogy írja alá a fejlesztési politikáról szóló európai 
konszenzust;

13. üdvözli azt, hogy az alelnök/főképviselő évente megkeresi a Fejlesztési Bizottságot, és ezt 
fontos lépésnek tartja a fejlesztési kérdések elszámoltathatósága, valamint az e területre 
vonatkozó információcsere javításában; arra ösztönzi az alelnököt/főképviselőt és az 
EKSZ-t, hogy vizsgálják meg, miként javíthatnának a Parlamentnek való 
elszámoltathatóságukon, többek között a soros elnökség illetékes miniszterének 
megbízásával, hogy az Unió fejlesztési együttműködési politikájára vonatkozó tanácsi 
álláspontot illető kérdésekben az alelnök/főképviselő nevében felszólaljon.

14. arra ösztönzi az EKSZ-t, hogy erősítse meg a szakpolitikai és külpolitikai kérdésekben 

                                               
1 (4) preambulumbekezdés, az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének megállapításáról 

szóló 2010. július 26-i tanácsi határozat (2010/427/EU).
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folytatott nemzetközi tárgyalásokban betöltött szerepét, és különösen arra, hogy a 
Nemzetközi Büntetőbíróság (NBB) előmozdítása érdekében alkalmazza az EKSZ 
rendelkezésére álló diplomáciai eszközöket, és emlékeztesse a harmadik országokat –
különösen a fejlődő országokat – arra, hogy támogassák a Büntetőbíróság tevékenységét, 
valamint – amennyiben ezt még nem tették meg – írják alá vagy ratifikálják annak alapító 
okiratát, továbbá, hogy a harmadik országokkal kötött megállapodásokba vegyenek fel 
kötelező erejű záradékokat, amelyek előírják ezen országok számára, hogy működjenek 
együtt a Nemzetközi Büntetőbírósággal, vagy állapítsanak meg korlátozó intézkedéseket 
azon személyek ellen, akikkel szemben eljárást kezdeményeztek e bíróság előtt.
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