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RÖVID INDOKOLÁS

Az uniós fejlesztési politika egyértelműen előnyös az Unió számára, mivel hozzájárul a 
globális geopolitikai stabilitáshoz, enyhíti a migrációs nyomást és új kereskedelmi piacokat 
nyit meg. Mindezzel együtt a fejlődő országok és állampolgárai szegénységének csökkentése, 
valamint fenntartható szociális és gazdasági fejlődése szintén elsődleges szándék. 

Míg egyértelmű, hogy az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője és a külügyi szolgálat 
együtt fognak dolgozni az olyan területeken, mint a külügyek, a kereskedelem és a biztonság, 
ezalatt nem tekinthetjük bizonyosnak, hogy az új szolgálat hasonló fontosságot fog 
tulajdonítani az uniós fejlesztési politikai célkitűzések és a millenniumi fejlesztési célok 
elérésének. 

Következésképpen létfontosságúnak véljük, hogy a Parlament véleménye világos utalást 
tartalmazzon a fejlesztésre, pontosabban az EU Lisszaboni Szerződésből következő az irányú 
kötelezettségére, hogy erőfeszítéseket tegyen a szegénység felszámolásáért, és a fejlődő 
országok érdekében biztosítsa a politikai összhangot, valamint helyezzen hangsúlyt arra, hogy 
a fejlesztési együttműködés olyan önálló politikai terület maradjon, amely egyenrangú a 
nemzetközi kapcsolatokon belül meglévő egyéb politikai területekkel, és beleillik a politikai 
és irányítási struktúrába.

JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri az Alkotmányügyi Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

D a preambulumbekezdés (új)

Da. mivel a Lisszaboni szerződés szerint az EU és a tagállamok fejlesztési együttműködési 
politikáinak ki kell „egészíteniük és erősíteniük egymást”; mivel ennek a Bizottság és 
a tagállamok szerepeinek világosabbá tételéhez, kevesebb átfedéshez, megerősített 
támogatás-koordinációhoz és jobb munkamegosztáshoz kell vezetnie a nagyobb 
segélyezési hatékonyság és az értékteremtés érdekében,

D b preambulumbekezdés (új)

Db. mivel az európai külügyi szolgálat (EKSZ) feladata, hogy nagyobb láthatóságot 
biztosítson az EU-nak mint a fejlődő országok legfontosabb partnerének, és hogy az 
EU fejlődő országokkal fenntartott, a hivatalos fejlesztési támogatás és a 
humanitárius segítségnyújtás legnagyobb adományozójaként és a fejlődő országok 
legfontosabb kereskedelmi partnereként betöltött szerepén alapuló kapcsolataira 
építsen,

D c preambulumbekezdés (új)

Dc. mivel a Lisszaboni szerződés különválasztja a fejlesztési együttműködést, mint egy 
autonóm politikai területet, mely speciális célkitűzésekkel rendelkezik, más 
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külpolitikákkal egyenrangú és semmi esetre sem alárendelt a kül-, biztonság- és 
védelempolitikához képest, elismerve mind a politikák fejlesztési célú 
koherenciájának, mind a különböző uniós külső fellépések közötti összehangoltság 
fontosságát,

D d preambulumbekezdés (új)

Dd. mivel a szegénység elleni küzdelem az Európai Unióról szóló Szerződés Lisszaboni 
Szerződésből következő szövegében (a 21. cikk (2) bekezdésének d) pontja) a 
nemzetközi kapcsolatok terén az egyik általános célkitűzés, valamint az Európai Unió 
működéséről szóló Szerződés 208. cikkének megfelelően az Unió fejlesztési 
politikának első számú célja; mivel az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 
208. cikke megállapítja továbbá, hogy „az Unió azon politikáinak végrehajtásakor, 
amelyek hatással lehetnek a fejlődő országokra, figyelembe veszi a fejlesztési 
együttműködés célkitűzéseit”; mivel tehát az EKSZ a fejlődő országokkal kapcsolatos 
összes tevékenységének magában kell foglalnia a szegénység felszámolását;

4 bekezdés - b pont

(b) az EKSZ-nek olyan formát kell öltenie, amely javítja az Unió külső fellépésének és 
külképviseletének összehangoltságát, ezért különösen a szorosan a külkapcsolatokkal 
foglalkozó osztályokat, valamint a harmadik országokba delegált küldöttségek vezető 
posztjait az EKSZ irányítása alá kell vonni; a további fejlesztés során meg lehet 
fontolni, hogy milyen egyéb funkciókat kell még az EKSZ-hez rendelni;

4 bekezdés - c pont

(c) nem szükséges azonban a Bizottság főigazgatóságait valamennyi külkapcsolati 
felelősségüktől megfosztani; különösen azokon a területeken kell megőrizni a jelenlegi, 
külső dimenzióval rendelkező közösségi politikák integritását, amelyeken a Bizottság 
végrehajtói hatáskörrel rendelkezik; a Bizottságnak konkrét modellel kell szolgálnia az 
érintett osztályoknak, például a kereskedelmi, a bővítéssel és fejlesztéssel foglalkozó 
főigazgatóságoknak, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokkal fenntartott 
kapcsolatokkal foglalkozó főigazgatóságoknak, a EuropAidnek, az Európai Közösség 
Humanitárius Hivatalának, az emberi jogokkal és demokráciával foglalkozó 
osztálynak, a választási segítségnyújtással foglalkozó osztálynak, valamint a Gazdasági 
és Pénzügyi Főigazgatóság külkapcsolati egységeinek;

4 bekezdés – d a pont (új)

(da) egy fejlesztésért és emberi jogi segítségnyújtásért felelős független biztost kell 
kinevezni a biztosok testületébe, a nemzetközi kapcsolatok terén más politikákért 
felelős többi biztossal egyenlő rangban; a főképviselővel szoros együttműködésben ez 
a biztos lesz felelős a fejlesztési együttműködési politika kidolgozásáért és 
megvalósításáért mind az AKCS-államokban, mind a többi fejlődő országban;

4 bekezdés – d b pont (új)
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(db) ennek folyományaként a Bizottságon belül különálló fejlesztési főigazgatóságot kell 
létrehozni, amely felelős lesz a politikai elképzelések kidolgozásáért, a tanácsadásért 
és az uniós fejlesztési együttműködési politika megvalósításáért; ez a főigazgatóság, 
valamint az uniós fejlesztési politika megvalósításáért felelős brüsszeli és a 
tengerentúli kirendeltségeken dolgozó személyzet a fejlesztési biztosnak tartozik majd 
beszámolási kötelezettséggel; 

5 bekezdés – c a pont (új)

(ca) az EKSZ-nek elegendő számú fejlesztési szakemberrel kell rendelkeznie a nemzeti 
minisztériumokból és Bizottság Fejlesztési Főigazgatóságáról; a Fejlesztési 
Főigazgatóság tisztviselői a fejlesztési biztostól kapják az utasításokat;

6 bekezdés - b pont

(b) több igazgatóságra – amelyek mindegyike az Unió külpolitikájának egy-egy 
geostratégiai jelentőségű területéért felelős – valamint további, a fejlesztés-, biztonság-
és védelmi politikai kérdésekkel, civil válságkezeléssel és többek között az emberi 
jogokat és adminisztratív ügyeket is magukban foglaló többoldalú és horizontális 
ügyekkel foglalkozó igazgatóságra van felosztva;


