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Bevezetés

A politikák fejlesztési célú koherenciája rendkívül fontos a fejlődő világnak és Európának 
egyaránt. Ennek első oka magában a fogalomban rejlik: míg általánosságban a fejlesztési 
politika definíciójánál fogva feleslegessé teszi magát, a politikák fejlesztési célú koherenciája 
kihívás marad egészen addig, amíg az európai szakpolitikák kifelé is hatást gyakorolnak.

A politikák fejlesztési célú koherenciájának azonban vannak politikai indokai is. Először is, 
az Európai Unió valódi partnerségeket tud kialakítani a fejlődő országokkal (amelyek 
erőforrásaira nekünk fáj a fogunk, és nem fordítva). Másodszor a politikák fejlesztési célú 
koherenciája megszabadítja a fejlesztési politikát a „javítóműhelyként” betöltött szerepétől. 
Végül pedig a fejlődő országok és az Unió számára azért lesz előnyös a fejlesztési célú 
koherencia, mert a fejlődő országok kormányai és társadalmai ezzel megkapják a lehetőséget 
arra, hogy saját maguk érjenek el sikereket, és ennek felelőssége is az övék lesz. 

Az elmúlt két évben sokat tettünk azért, hogy a releváns uniós szakpolitikákat a politikák 
fejlesztési célú koherenciájának irányvonalaihoz igazítsuk. Az Európai Parlament például 
kijelölte a politikák fejlesztési célú koherenciájáért felelős állandó előadót. Ám a politikák 
általános érvényesítése jellegéből adódóan nehéz feladat, és számos megoldásra váró 
probléma maradt.

A politikák fejlesztési célú koherenciája gyakorlati megvalósításának intézményi kerete

A fejlesztési politikára vonatkozó európai konszenzus és az EUMSZ 208. cikke alkotja 
továbbra is a politikák fejlesztési célú koherenciájának elvi keretét. A „változtatási program” 
megfordította a politikák fejlesztési célú koherenciájának fogalmát. Ez két okból kifolyólag is 
egyértelmű: Az első ok, hogy a dokumentum még csak nem is említi azt a három uniós 
szakpolitikát, amely a legnagyobb hatást gyakorolja a fejlődő országokra (vagyis az Unió 
kereskedelmi, mezőgazdasági és halászati politikáját, melyből kettő jelenleg alapos 
felülvizsgálat tárgyát képezi). A második ok, hogy a „változtatási program”, melyet a 
Bizottság és a Tanács egyoldalúan fogadott el, az új Fejlesztési Együttműködési Eszközről 
szóló javaslatban úgy szerepel, mint amely az új Fejlesztési Együttműködési Eszközt irányító 
elvi keret, és így az EU 2014–2020-ra vonatkozó fejlesztési politikája tekintetében 
egyenértékű az európai konszenzussal.

Az Unió fejlesztési politikája alapvető irányultságainak és elveinek felülvizsgálatára irányuló 
bármilyen próbálkozásba be kell vonni az azok kidolgozását lehetővé tevő intézményeket.

A főképviselőnek fel kell vállalnia, hogy az Európai Külügyi Szolgálaton (EKSZ), és 
különösen annak küldöttségein keresztül szerepet játszik a politikák fejlesztési célú 
koherenciájának megvalósításában. Nyilatkozatban kellene leszögeznie, hogy a politikák 
fejlesztési célú koherenciája egyértelműen a szolgálat egyik prioritása, és olyan, a politikák 
fejlesztési célú koherenciájáért felelős kapcsolattartókat kellene kineveznie annak 
küldöttségein belül, amelyek együtt tudnak működni a nem kormányzati szervezetekkel, a 
civil társadalmi szervezetekkel és az egyéb helyi szereplőkkel. Az intézményekben, többek 
között az EKSZ-ben is, valamennyi szinten jelen kell lennie a fejlesztési politikával 
kapcsolatos szakértelemnek és gyakorlatnak. Be lehetne vezetni a küldöttségek számára 
szigorú, a politikák fejlesztési célú koherenciájához igazított iránymutatásokat az európai 
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beruházóknak nyújtott tanácsadásra vonatkozóan.

Az uniós fellépések láthatóságának növelése érdekében bevezették az „uniós szerepvállalást”. 
Ez még fontosabbá teszi a politikák fejlesztési célú koherenciáját, mivel valamennyi negatív 
hatást egyre inkább az Unióval fogják összekapcsolni. Az „uniós szerepvállalás” azonban 
nem mondhat ellent a fejlesztési politika Unió által kidolgozott egyéb célkitűzéseinek, például 
a felelősségvállalásnak. 

Szükség lesz majd a politikák fejlesztési célú koherenciájával kapcsolatos ismeretek 
növelésére magukban a fejlődő országokban is. Általánosságban elmondható, hogy hasznos 
lenne, ha a fejlődő országokban is kineveznének a politikák fejlesztési célú koherenciájáért 
felelős kapcsolattartókat. Ez javítaná az Unió és a fejlődő országok közötti információcserét, 
továbbá segíthetne az olyan problémák kezelésében is, amelyek nem tartoznak az Unió 
felelősségi körébe, ideértve például az erőforrásokból származó jövedelem, adóbevételek és 
pénzküldemények társadalmi szempontból befogadó jellegű felhasználását. 

A politikák fejlesztési célú koherenciájának mérése elengedhetetlen ahhoz, hogy értékelni 
lehessen az uniós politikáknak az Unió határain kívüli hatásait. Ám a probléma összetett 
jellege miatt a mai napig nem létezik közös módszertan a koherencia hiányából eredő 
költségek mérésére. Az egyik megoldás az lehet, hogy a „segélyhatékonyság” fogalmát 
kiegészítjük a „fejlesztéshatékonyság” fogalmával, mivel ez megfelelőbb a politikák 
fejlesztési célú koherenciájának mérésére. A „fejlesztéshatékonyság” nélküli 
„segélyhatékonyság” olyan, mint a stratégia nélküli taktika. 

A hatásvizsgálatok Európai Bizottság általi alkalmazása terén is van még javítanivaló. Az 
Európai Bizottság hatásvizsgálati testülete jelenleg három területtel foglalkozik: a környezeti, 
a társadalmi és a gazdasági hatásokkal. E területek közé fel kellene venni az uniós politikák 
külső hatásait is. Ugyanez vonatkozik az Európai Parlament által jelenleg felállítás alatt álló 
hasonló testületre is. 

Az Európai Parlamentnek további lépéseket kell tennie a politikák fejlesztési célú 
koherenciájának intézményi szintű megerősítése érdekében a saját hatáskörébe tartozó 
területeken. A Fejlesztési Bizottság bevezethetne rendszeres információcseréket a politikák 
fejlesztési célú koherenciájáért felelős tagállami kapcsolattartókkal. Célravezető lehet továbbá 
a politikák fejlesztési célú koherenciája szempontjából releváns egyéb bizottságok 
bevonásának formalizálása is, például az e bizottságokon belüli kapcsolattartók kinevezése 
révén. Egy másik lehetőség az lenne, hogy a Fejlesztési Bizottságnak a bizottsági 
kezdeményezésekkel kapcsolatos jelentéseibe kötelező jelleggel be kelljen építeni egy, a 
politikák fejlesztési célú koherenciájával foglalkozó fejezetet. 

Fejlesztésfinanszírozás

A politikák fejlesztési célú koherenciájának szempontjából a következők lennének hasznos 
lépések: a költségvetési sorok számának csökkentése, valamint a Fejlesztési Együttműködési 
Eszközre és az Európai Fejlesztési Alapra közösen alkalmazandó végrehajtási szabályok 
bevezetése, a jóváhagyási eljárások optimalizálása, különösen a kisebb léptékű tevékenységek 
vagy az éves cselekvési tervek tekintetében azokban az esetekben, ahol a többéves terveket 
már jóváhagyták, továbbá a segélyek áramlásának kiszámíthatóbbá tétele érdekében a 
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küldöttségek szorosabb bevonása a regionális és tematikus programok kidolgozásába. 

A többéves pénzügyi keretről szóló 2011. júniusi közleményében az Európai Bizottság 
javasolta, hogy az Európai Fejlesztési Alap feletti ellenőrzési jogkört terjesszék ki az Európai 
Parlamentre. Úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság elvetette ezt a javaslatot, mivel az nem 
szerepel az új Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó jogalkotási javaslatban.

Kereskedelem

A politikák fejlesztési célú koherenciája szempontjából elszalasztott lehetőség volt a 
Bizottság által általánosságban a kereskedelemről, valamint a kereskedelemről és a 
fejlesztésről elkészített, két különálló jelentés.

A Európai Bizottság által bemutatott új általános preferenciarendszer (GSP) már nem terjed ki 
a magas jövedelmű, valamint a közepes jövedelmű országok felső sávjába tartozó országokra. 
Nem terjed tehát ki a legtöbb latin-amerikai, Karib-térségbeli, valamint néhány afrikai 
országra. Ezzel párhuzamosan az olyan erőteljes gazdaságok, mint India, Kína, Indonézia és 
Thaiföld, még ha időlegesen is, de továbbra is jogosultak a GSP-rendszerre. 
Következésképpen nem tűnik igazságosnak, ha az általános preferenciarendszer tekintetében 
az egyetlen támogathatósági kritérium az egy főre eső bruttó hazai termék. Kezelni kell 
ezenkívül az európai partnerségi és szabadkereskedelmi megállapodások kapcsán felmerülő 
problémákat is, például azt a tényt, hogy 18 országot töröltek a piacra jutásról szóló rendelet 
hatálya alól. 

A támogatások, valamint a fejlesztési segélyek függetlenítése érdekében az Uniónak meg kell 
próbálnia nemzetközi szinten új lendületet adni a fenntartható közbeszerzésnek, megerősítve 
egyúttal a partnerországok országos közbeszerzési rendszereit, vagy előnyben részesítve a 
helyi és regionális közbeszerzést. 

A KAP, az élelmiszer-biztonsági és a halászati politika

A fejlesztési politika perspektívája szempontjából teljesen más közös agrárpolitikát (KAP) 
lehetne javasolni, mint a Bizottság reformjavaslatában levőt. Ugyanakkor a KAP legutóbbi 
reformjai során számos következetlenséget megszüntettek, és ezt a tendenciát a jelenlegi 
bizottsági javaslatok is követik. A mezőgazdasági támogatásokat többnyire függetlenítették a 
termeléstől, és a piacra vonatkozó intervenciós mechanizmusokat, valamint az export-
visszatérítést jelentősen visszaszorították.

Egyes fennmaradó kihívásokra – például az Unió és az AKCS-országok közötti, valamint az 
AKCS-országokon belüli szállítói láncok kérdésére – azonban nem lehet megoldást találni a 
KAP jelenleg zajló reformjának keretében. A fejlődő országokban ösztönözni kell az olyan 
modern piacirányítási eszközök alkalmazását, mint az átláthatóság, a kapacitásépítés, a 
szabványokkal kapcsolatos információcsere, a műszaki szabályozás vagy a szerződésekkel 
kapcsolatos tárgyalásokra vonatkozó segítségnyújtás.

A politikák fejlesztési célú koherenciájának javítása érdekében a halászati megállapodásokra 
vonatkozó tárgyalásokat a szerződő ország halászati ágazatának és az ország egészének 
megfelelő fejlesztésre vonatkozó prioritásokra kell alapozni. A szakpolitika hatásait az 
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Európai Parlamentnek szorosan nyomon kell követnie.

Az éghajlatváltozás

Az éghajlatváltozás nem a politikák fejlesztési célú koherenciája előtt álló egyik különálló 
kihívás, hanem egy olyan, valamennyi területet érintő kérdés, amelyet a politikák fejlesztési 
célú koherenciájának javítása érdekében valamennyi egyéb szakpolitikai területen általánosan 
érvényesíteni kell. 

A figyelmet az uniós éghajlat-változási politikák és az uniós fejlesztési politikák közötti 
szinergiák maximalizálására kell összpontosítani, különösen az alkalmazott eszközök 
tekintetében, egyes politikák váratlan negatív hatásai szempontjából, valamint a fejlődő 
országok számára a fejlesztés és/vagy az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás 
tekintetében tapasztalható közvetett előnyökre vonatkozóan. Erre a Rio+20 konferencia ad 
legközelebb lehetőséget, melynek témái a) a zöld gazdaság kialakítása a fenntartható fejlődés 
és a szegénység felszámolása keretei között, valamint b) a fenntartható fejlődés intézményi 
kerete.

Az éghajlatváltozást és annak negatív hatásait továbbá olyan, a nemek közötti egyenlőségre 
gyakorolt hatásokkal rendelkező fejlesztési kérdésnek kell tekinteni, amely valamennyi 
(társadalmi, kulturális, gazdasági és politikai) ágazatra kihat. A fenntartható fejlődéssel, és 
ezen belül többek között az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatos oktatásba történő 
beruházás olyan terület, amelyben a fejlesztési támogatás egyszerre több célkitűzést is 
kielégít, különösen, ha a célcsoport nőket érint. 

Az Európai Bizottság még nem állt elő olyan javaslattal, amely a földhasználat közvetett 
megváltozásának kiszámítására kínálna modellt. Ilyen modell híján nehéz megfelelően 
felmérni az e területtel kapcsolatos uniós politikák hatásait.

A politikák fejlesztési célú koherenciája célkitűzését be kell építeni a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásra vonatkozó új politika végrehajtásáról szóló közelgő jelentésbe is. 

A migráció

A migrációval és a mobilitással kapcsolatos általános megközelítésről szóló 2011-es 
közleményt jóvá kell hagyni, amennyiben az a politikák fejlesztési célú koherenciájának 
célkitűzéseivel összhangban áll. A politikák fejlesztési célú koherenciájáról szóló 2009-es 
bizottsági jelentés már hangsúlyozta, hogy „a segélyek feltételekhez való kötése nem 
hatékony módja a probléma kezelésének, és a legcélravezetőbb magatartás a globális 
megközelítés követése”.

Több figyelmet kell szentelni a migránsok teljes körű részvételére a befogadó 
társadalmakban, valamint támogatni kell az integrálódásukat helyi szinten, ideértve a 
munkaerőpiacokat is. Be kell vonni továbbá a diaszpórákat mint a fejlesztés hajtóerejét a 
pénzküldemények megkönnyítésébe, az agyelszívás és az agypazarlás elleni harcba, valamint 
olyan munkaerő-vándorlási javaslatok kidolgozásába, amelyek figyelembe veszik a 
származási országok, a célországok és a migránsok érdekeit egyaránt. Úgy tűnik továbbá, 
hogy a vándorlásról az uniós polgárok számára vagy nem áll rendelkezésre információ, vagy 
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hiányos információ áll rendelkezésre. Ez a téma gyakran a választási politizálás részét képezi. 

A politikák fejlesztési célú koherenciájáról szóló következő jelentés egyéb jelentősebb témái a 
tulajdonjogok, az egészségügy, a nők helyzete, az oktatás, valamint a költségvetési támogatás.

Következtetések

Számos következetlenséget alaposan feltártak. A legfőbb probléma a politikai akarat hiánya 
olyan esetekben, amikor a fejlődő és a fejlett országok érdekei látszólag ütköznek. Ezek a 
látszólag egymásnak ellentmondó érdekek azonban összehangolhatók, ha hosszú távú 
perspektívából közelítjük meg őket. 

Ez az, ahol a nemzetközi politika „tektonikai mozgásai” segíthetik és fellendíthetik a politikák 
fejlesztési célú koherenciáját. Először is arra kényszerítik a politikusokat, hogy ilyen előrelátó 
döntéseket hozzanak. Ha nem ezt teszik, megvédhetnek egy-két kevésbé fontos, rövid távú 
érdeket. Ám az Unió hosszú távon mindenképpen veszít, mivel a globális fejlődés a saját 
érdekünk. Nem csupán azért, mert a jövőben jó kapcsolatokat szeretnénk ápolni a fejlődő 
országokkal, hanem elsősorban azért, mert szükségünk van feltörekvő piacaikra és 
erőforrásaikra. 

A politikák fejlesztési célú koherenciájának van egy másik problémája is: a probléma 
ismerete gyakran nem elég a politika megváltoztatásához. A Római Klub majdnem 40 évvel 
ezelőtt tette közzé jelentését. Ennek ellenére még mindig ugyanazokkal a kihívásokkal 
küzdünk, mert az emberek hajlamosak ragaszkodni régi szokásaikhoz és kiváltságaikhoz. A 
politikák fejlesztési célú koherenciája ugyanezzel a problémával küzd. És ez az, ahol a 
„tektonikus mozgások” segíthetnek. A régi bizonyosságok összeomlanak, és hirtelen új tér 
keletkezik az új meglátásoknak és friss látásmódoknak. 

A politikák fejlesztési célú koherenciája végül diadalmaskodni fog – egyszerűen a jobb és 
fenntarthatóbb érveknek köszönhetően. Csak a politikák fejlesztési célú koherenciájához 
igazított politikák felelnek meg a jövő követelményeinek.

Van némi igazság abban, hogy a politikák fejlesztési célú koherenciája zsákutcába jutott, és a 
lelkesedés lelohadt. Hosszú távon az Uniónak át kell gondolnia, hogyan tudná a politikák 
fejlesztési célú koherenciáját a következő szintre emelni. Az egyik lehetőség a külügyi 
szolgálat átszervezése egy olyan, a külső koherenciára irányuló szolgálattá, melynek fő 
célkitűzése a globális fejlődés és biztonság biztosítása. Ugyanez vonatkozna a Külügyi 
Bizottságra is. Ily módon biztosítható lenne, hogy a politikák fejlesztési célú koherenciáját a 
döntéshozatali folyamat valamennyi szakaszában komolyan figyelembe vegyék. Egy ilyen 
nagy lépés természetesen rengeteg kutatást és intenzív vitát követelne meg valamennyi 
szereplő részéről, ugyanakkor megadná a politikák fejlesztési célú koherenciájának azt az 
erőt, amire szüksége van.


