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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az EU-politikák fejlesztési célú koherenciájáról és a „hivatalos fejlesztési támogatás 
plusz” koncepcióról
(2009/2218(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői, 
az Európai Parlament, valamint a Bizottság által elfogadott, az Európai Unió fejlesztési 
politikájáról: „Az európai konszenzus” című együttes nyilatkozat1 9. és 35. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a Lisszaboni Szerződés) 208. 
cikkére, amely újból megerősíti, hogy az Unió azon politikáinak végrehajtásakor, amelyek 
hatással lehetnek a fejlődő országokra, figyelembe veszi a fejlesztési együttműködés 
célkitűzéseit,

– tekintettel az AKCS–EK partnerségi megállapodás (a cotonoui megállapodás) 12. cikkére,

– tekintettel a 2007 decemberében Lisszabonban elfogadott EU–Afrika közös stratégiára,

– tekintettel a Bizottságnak a „A politikák fejlesztési célú koherenciája: A haladás 
felgyorsítása a millenniumi fejlesztési célok elérése felé” című közleményére 
(SEC(2005)0455),

– tekintettel az EU-nak a politikák fejlesztési célú koherenciájáról szóló első kétéves
jelentésére (COM(2007)0545) és a Bizottság kapcsolódó munkadokumentumára 
(SEC(2007)1202),

– tekintettel az EU a politikák fejlesztési célú koherenciájáról szóló 2009. évi jelentésére 
(COM(2009)0461 végleges) és a Bizottság kapcsolódó munkadokumentumára 
(SEC(2009)1137 végleges),

– tekintettel a Bizottság „A politikák fejlesztési célú koherenciája – az egész Unióra 
kiterjedő megközelítés szakpolitikai keretének kialakítása” című közleményére 
(COM(2009)0458 végleges),

– tekintettel a Tanács 2004. december 21–22-i, a mezőgazdaságról és a halászatról szóló 
következtetéseire,

– tekintettel a Tanács 2005. május 24-i, a haladásnak a millenniumi fejlesztési célok elérése 
érdekében történő felgyorsításáról szóló következtetéseire,

– tekintettel a Tanács 2006. október 17-i, a fejlesztési szempontoknak a Tanács 
döntéshozatalába történő beépítéséről szóló következtetéseire,

– tekintettel az Európai Tanács 2006. december 14–15-i elnökségi következtetéseinek 49. 
pontjára,

                                               
1 HL C 46., 2006.2.24., 1. o.
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– tekintettel a Tanács 2007. november 19–20-i, a politikák fejlesztési célú koherenciájáról 
szóló következtetéseire,

– tekintettel az Európai Tanács 2008. június 19–20-i elnökségi következtetéseinek 61. 
pontjára,

– tekintettel a Tanács 2009. november 17-i, a politikák fejlesztési célú koherenciájáról szóló 
következtetéseire,

– tekintettel az OECD 1996. évi, „A 21. század formálása: A fejlesztési együttműködés 
hozzájárulása” című stratégiai dokumentumára és „A közös fejlesztési programra irányuló 
intézkedés” című, 2002. évi OECD miniszteri nyilatkozatra, valamint „A politikák 
fejlesztési célú koherenciájára vonatkozó építőelemek” című, 2008. évi jelentésére,

– tekintettel a politikák fejlesztési célú koherenciájáról szóló, az OECD által 2008. június 4-
én elfogadott miniszteri nyilatkozatra,

– tekintettel az ENSZ 2000. évi Millenniumi Nyilatkozatára és a nyolcadik millenniumi 
fejlesztési célra,

– tekintettel a WTO 2001. novemberi miniszteri értekezletére és a 2002. évi monterrey-i 
konszenzusra,

– tekintettel a fenntartható fejlődésről szóló 2002-es nemzetközi csúcstalálkozóra és a 2005-
ös nemzetközi csúcstalálkozó keretében a Közgyűlés által elfogadott határozatra,

– tekintettel az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés 2009. április 4. és 9. között 
Prágában megtartott 17. ülésén elfogadott1, a cotonoui partnerségi megállapodásnak az 
AKCS-országokban tapasztalható élelmiszer- és pénzügyi válság megoldásában betöltött 
szerepéről szóló állásfoglalásra,

– tekintettel az Európai Parlamentnek a Fejlesztési Bizottság jelentésein alapuló következő 
állásfoglalásaira: a gazdasági partnerségi megállapodások (GPM) fejlesztési hatásáról 
szóló, 2006. március 23-i európai parlamenti állásfoglalás (2005/2162(INI))2; a 
fenntarthatóság szempontjának a fejlesztési együttműködési politikákban való 
érvényesítéséről szóló, 2007. február 1-jei európai parlamenti állásfoglalás (2006/2246 
(INI))3; az EU és Afrika közötti kapcsolatok helyzetéről szóló, 2007. október 25-i európai 
parlamenti állásfoglalás (2007/2002(INI))4; a politikák fejlesztési célú koherenciájáról és 
az egyes biológiai természeti erőforrások EU általi kiaknázásának a nyugat-afrikai 
fejlesztésre gyakorolt hatásáról szóló, 2008. június 17-i európai parlamenti állásfoglalás 
(2007/2183(INI))5; „Az afrikai mezőgazdaság előmozdításáról – Javaslat az afrikai 
mezőgazdaság fejlesztésére és az élelmezésbiztonságra” című, 2007. november 29-i 
európai parlamenti állásfoglalás (2007/2231(INI))6; valamint a támogatáshatékonyságról 

                                               
1 ACP-EU/100.568/09/fin.
2 HL C 292. E, 2006.12.1., 121. o.
3 HL C 250. E, 2007.10.25., 77. o.
4 HL C 263. E, 2008.10.16., 633. o.
5 HL C 286. E, 2009.11.27., 5. o.
6 HL C 297. E, 2008.11.20., 201. o.
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szóló, 2005. évi párizsi nyilatkozat nyomon követéséről szóló, 2008. május 22-i európai 
parlamenti állásfoglalás (2008/2048(INI))1,

– tekintettel az Európai Parlamentnek a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésein 
alapuló következő állásfoglalásaira: az EU „segély a kereskedelemért” programjáról 
szóló, 2007. május 23-i európai parlamenti állásfoglalás (2006/2236(INI))2, valamint a 
kereskedelemről és a szegénységről: a kereskedelemnek a szegénység elleni küzdelemhez 
történő hozzájárulását maximalizáló kereskedelmi politikák kidolgozásáról szóló, 2006. 
június 1-jei európai parlamenti állásfoglalás (2006/2031(INI))3,

– tekintettel „A politikák koherenciája a figyelem középpontjában” című, 2009. évi 
CONCORD-jelentésre,

– tekintettel az ActionAid 2003. évi, „A fejlődő országoknak nyújtott európai uniós 
támogatással kapcsolatos politikai (in)koherencia: három országra vonatkozó
esettanulmány” című tanulmányára,

– tekintettel a Guido Ashoff által 2006-ban készített, „A politikák fejlesztési célú 
koherenciájának fokozása: koncepcionális kérdések, intézményi megközelítések és az 
összehasonlítható bizonyítékok alapján levont tanulságok” című tanulmányra,

– tekintettel a Fejlesztéspolitikai Irányítás Európai Központja (ECDPM) 2007. évi, „Az 
uniós intézményeknek és a tagállamoknak a politikák fejlesztési célú koherenciája
előmozdítására irányuló mechanizmusai: végső jelentés” című jelentésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Fejlesztési Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi Bizottság és a 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményére (A7-0000/2010),

A. mivel a politikák fejlesztési célú koherenciája a következőt jelenti: „azon törekvések 
elérésének biztosítása, hogy egy kormány fejlesztési politikáinak célkitűzéseit és 
eredményeit ne ássák alá ugyanazon kormány más, a fejlődő országokat érintő politikái, 
és hogy ezek a politikák, amennyiben megvalósítható, támogassák a fejlesztési 
célkitűzéseket”4,

B. mivel a politikák inkoherenciája eredménytelenséghez, szakszerűtlenséghez és a 
fejlesztési politikák hitelvesztéséhez vezethet,

C. mivel a Lisszaboni Szerződés 208. cikke megállapítja, hogy az Unió fejlesztési 
politikájának elsődleges célja a szegénység mérséklése, és mivel a politikák fejlesztési 
célú koherenciája arra irányul, hogy az Unió fejlesztési együttműködési célkitűzéseit 
összes politikáinak tekintetében elérje,

                                               
1 HL C 279. E, 2009.11.19., 100. o.
2 HL C 102. E, 2008.4.24., 291. o.
3 HL C 298. E, 2006.12.8., 261. o.
4 „A politikák fejlesztési célú koherenciája: Intézményi megközelítések: Szakmai munkaértekezlet”: az OECD 
2003. október 13-án Párizsban megtartott munkaértekezlete.
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D. mivel az EU kereskedelem-, agrár-, halászati, éghajlat-, a szellemi tulajdonjogokkal 
kapcsolatos, migrációs, pénzügyi, fegyverzet- és nyersanyag-politikájában az 
inkoherencia kirívó esetei tapasztalhatók,

E. mivel a politikák fejlesztési célú koherenciáját akadályozó tényezők közé a következők 
tartoznak: a politikai támogatás hiánya, a nem egyértelmű mandátumok, elégtelen
források, a hatékony ellenőrzési eszközök és mutatók hiánya, valamint az, hogy 
érdekellentétek esetén a politikák fejlesztési célú koherenciája nem élvez elsőbbséget,

F. mivel az EU elkötelezett az ENSZ azon célkitűzésének elérése iránt, miszerint 2015-re a 
bruttó nemzeti jövedelem 0,7%-át kell hivatalos fejlesztési segélyre fordítani, valamint 
hogy 2010-re teljesüljön az egyes EU-tagállamokra és az EU egészére vonatkozó, a 
segélyekkel kapcsolatos 0,56%-os időközi célkitűzés,

G. mivel az európai ombudsman feladatkörébe tartozik az európai igazgatáson belül 
előforduló hivatali visszásságokkal kapcsolatos panaszok kivizsgálása; mivel az
ombudsman, Diamandouros úr kijelentette – nevezetesen az EBB külső hitelnyújtási 
tevékenységeivel összefüggésben – hogy kész élni azon jogával, hogy saját 
kezdeményezésű vizsgálatokat folytasson, amennyiben harmadik országoknak nem az EU 
területén lakó polgárai panaszt nyújtanak be az ombudsmanhoz,

1. örvendetesnek tartja, hogy a kétéves jelentés alapján a Bizottság, a Tanács és a tagállamok
fokozott figyelmet és elkötelezettséget tanúsítanak a politikák fejlesztési célú koherenciája 
iránt;

2. újból megerősíti saját elkötelezettségét a politikák fejlesztési célú koherenciájának az EU-
n és a parlamenti munkáján belüli erősítése iránt;

3. emlékeztet az Európai Unió azzal kapcsolatos felelősségére, hogy tekintetbe vegye a 
fejlődő országok és állampolgáraik érdekeit annak megakadályozása érdekében, hogy az 
adományozó országok rövid távú érdekei ellentétbe kerüljenek a kedvezményezett 
országok fejlesztési prioritásaival;

4. úgy ítéli meg, hogy minden, külső hatással járó uniós szakpolitikai területet úgy kell 
kialakítani, hogy elősegítse a szegénység elleni küzdelmet, valamint az emberi jogok 
tiszteletben tartását, beleértve a szociális, gazdasági és környezeti jogokat, valamint a 
nemek közötti egyenlőséget;

5. egyértelmű megbízatást kér a politikák fejlesztési célú koherenciájának értékelése
céljából, világos és pontos operatív célok meghatározását, valamint e feladat 
végrehajtásához részletes eljárások meghatározását kéri;

6. kiemeli, hogy a politikák fejlesztési célú koherenciáját mindenképpen hosszú távú 
törekvésnek kell tekinteni, hogy ehhez tartós támogatást lehessen biztosítani; 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy időben kell elvégezni a politikák értékelését annak 
elkerülése érdekében, hogy a fejlődő országok esetében kedvezőtlen hatások alakuljanak 
ki;
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7. hangsúlyozza, hogy a Tanács által 2009-ben arra vonatkozóan hozott határozat, hogy a 
politikák fejlesztési célú koherenciájával kapcsolatos feladat elvégzéséhez öt általános 
területet válasszanak ki, nem helyettesítheti a 12 hagyományos szakpolitikai terület 
ellenőrzését; továbbá felhívja a Bizottságot, hogy előfordulásuk esetén ismerje fel az 
inkoherenciákat és javasoljon megoldásokat;

8. aggódik amiatt, hogy az „hivatalos fejlesztési támogatás plusz” megközelítés azzal a 
veszéllyel jár, hogy az EU nem tudja elérni 2015-re a menetrendben azzal kapcsolatban 
kitűzött célt, hogy a bruttó nemzeti jövedelem 0,7%-át hivatalos fejlesztési támogatásra
fordítsák, valamint hogy ez a koncepció tompítja az ODA (hivatalos fejlesztési támogatás) 
meghatározását és a szegénység felszámolására helyezett hangsúlyt, mivel túl nagy 
jelentőséget tulajdonít a fejlesztésre irányuló egyéb pénzmozgások szerepének;

9. kéri a Bizottságot, hogy még tovább pontosítsa az egész Unióra kiterjedő megközelítést és 
az EU fejlesztési politikájára gyakorolt hatását; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy ezt a 
megközelítést be lehet-e építeni a következő pénzügyi tervbe;

10. úgy ítéli meg, hogy az EU-ban és a fejlődő országokban is eljárást kell létrehozni azon 
panaszok vonatkozásában, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy az Unió nem teljesíti a 
politikák fejlesztési célú koherenciája tekintetében vállalt kötelezettségét; megállapítja, 
hogy az európai ombudsman, aki az Európai Bizottságtól független éves jelentést készít és 
vizsgálati hatáskörrel rendelkezik, beleértve az EU-n kívülről érkező, a feladatkörébe 
tartozó panaszokkal kapcsolatos saját kezdeményezés jogát;

11. felkéri az ombudsmant és a Bizottságot, hogy működjenek együtt annak biztosítása 
érdekében, hogy inkoherenciák esetén hatékony panaszkezelési mechanizmus álljon 
rendelkezésre például az UNDP (az ENSZ Fejlesztési Programja) – mértékadónak 
tekintendő – humán fejlettségi kritériumainak felhasználásával, amelyekhez viszonyítva a 
konkrét intézkedések és tevékenységek értékelhetők;

12. felhívja a Bizottságot, hogy egyértelmű viszonyítási pontokat és mutatókat alkalmazzon a 
politikák fejlesztési célú koherenciájának méréséhez, például a fenntartható fejlődés 
mutatóit;

13. arra az álláspontra helyezkedik, hogy amennyiben az EU fejlesztési politikáján belüli 
tevékenységek és intézkedések során nem tartják be a Lisszaboni Szerződés 208. cikkében 
megállapított alapelveket és célkitűzéseket, az a szerződések értelmében 
kötelezettségszegésnek minősül;

14. felszólít arra, hogy a dohai forduló sikeres lezárástól függetlenül szüntessék meg az 
exporttámogatásokat annak érdekében, hogy a fejlődő országok piacain ne alakuljon ki az 
uniós termékek dömpingje, valamint hogy ez ne idézzen elő gazdasági veszteséget;

15. követeli az összes fejlődő országból származó behozatalra vonatkozó vámtarifák 
drasztikus csökkentését, és kéri a Bizottságot, hogy az EU behozatali vámjait kapcsolja 
össze a nemzetközileg elfogadott munkaügyi és környezetvédelmi előírások tiszteletben 
tartásával, valamint a tisztességes kereskedelem keretében értékesített termékek behozatali 
vámok alóli mentességével;
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16. felkéri a Bizottságot, hogy a folyamatban lévő szabad kereskedelmi megállapodásokból 
(FTA) és a gazdasági partnerségi megállapodásokkal (GPM) kapcsolatos tárgyalásokból 
zárjon ki a fejlődő országokkal szembeni minden olyan követelést, hogy aláírják az új 
növényfajták oltalmáról szóló nemzetközi egyezményt, amely korlátozza az őslakos 
közösségek biodiverzitáshoz való hozzáférését és a biodiverzitás fenntartását;

17. ösztönzi a Bizottságot, hogy a gazdasági partnerségi megállapodásokkal (GPM) 
kapcsolatos tárgyalások során ne alkalmazza többé a jelenlegi TRIPS-plus megközelítést,
hogy a fejlődő országok hazai közegészségügyi programok keretében megfizethető áron 
biztosíthassák a gyógyszereket;

18. örvendetesnek tartja a Bizottságon belüli, a politikák fejlesztési célú koherenciájának 
fokozására irányuló mechanizmusokat, azaz a szolgálatközi konzultációs rendszert, a 
hatásvizsgálati eljárást, a fenntarthatósági hatásvizsgálatot és a Közös Szolgáltatási 
Minőségtámogató Csoportot; ugyanakkor azt kérdezi, hogy a Fejlesztési Főigazgatóság 
milyen kritériumokat alkalmazott, amikor az inkoherens politikai kezdeményezések
érvénytelenítéséről határozott, és nagyobb átláthatóságot kér a szolgálatközi konzultációk 
eredménye tekintetében; továbbá követeli, Európai Parlament és a fejlődő országok 
szorosabb bevonását e mechanizmusokba;

19. kéri a Bizottságot, hogy korábban kezdje el a hatásvizsgálatokat, azaz még mielőtt a 
politikai kezdeményezések megfogalmazásának folyamata már túlzottan előrehaladna, 
valamint hogy a hatásvizsgálatokat a bizonyítékokon alapuló tanulmányokra építse; kéri a 
Bizottságot, hogy a hatásvizsgálatok eredményeit foglalja bele a fejlesztési 
együttműködési eszköz (DCI) regionális és országstratégiai dokumentumaiba;

20. felhívja a Bizottságot, hogy vonja be az Európai Parlamentet a Bizottság által a politikák 
fejlesztési célú koherenciájával kapcsolatban készítendő jelentés folyamatába, például a 
kérdőívek, a jobb időzítés tekintetében, továbbá vegye figyelembe a Parlament saját 
kezdeményezésű jelentéseit;

21. kéri a Bizottságot, hogy vonja be munkájába az EU-küldöttségeket azáltal, hogy az egyes 
küldöttségekben a politikák fejlesztési célú koherenciájáért felelős kapcsolattartó pontokat 
jelöl ki az EU politikája által a partnerországok szintjén kifejtett hatás ellenőrzése 
érdekében; kéri, hogy a politikák fejlesztési célú koherenciáját vegyék be a személyzet 
képzésébe;

22. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítson kizárólagos hatáskört a fejlesztési biztos számára a 
segélyeknek az összes fejlődő országban történő programozása és végrehajtása 
tekintetében;

23. javasolja, hogy a politikák fejlesztési célú koherenciáját vonják be a fejlesztési 
együttműködési eszköz (DCI) félidős értékelésébe, különösen a vonatkozó tematikus 
programokba;

24. felszólít a politikák fejlesztési célú koherenciájával kapcsolatos konkrét 
kötelezettségvállalásoknak az elnökség valamennyi munkaprogramjába történő 
beépítésére;
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25. javasolja, hogy a Tanács fejlessze a politikák fejlesztési célú koherenciájának fokozására 
vonatkozó, meglévő struktúrák működését például azáltal, hogy a munkacsoportok 
számára több közös értekezletet rendeznek, valamint hogy a munkaprogramot a 
nyilvánosság számára elérhetővé teszik;

26. elhatározza, hogy a politikák fejlesztési célú koherenciájáról kétéves európai parlamenti 
jelentést készít; azt tanácsolja valamennyi bizottságnak, hogy állítsanak össze olyan 
jelentéseket, amelyek fejlesztési terveikkel foglalkoznak;

27. ösztönzi a meglévő közös parlamenti közgyűléseket, például az AKCS–EU Közös 
Parlamenti Közgyűlést, hogy jelöljenek ki a politikák fejlesztési célú koherenciájáért 
felelős, állandó előadókat, valamint hogy a politikák inkoherenciájának kimutatása 
érdekében állítsanak össze éves jelentést a politikák fejlesztési célú koherenciájáról;

28. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

A politikák koherenciája azt jelenti, hogy az EU valamennyi szakpolitikai területét úgy kell 
kialakítani, hogy a fejlődő országok fejlesztési szükségleteinek támogatását szolgálja. Annak 
ellenére, hogy az EU elkötelezett a politikák fejlesztési célú koherenciája mellett, politikái 
többféleképpen is aláássák a fejlesztési célkitűzéseket, például a következők miatt:

− a fejlődő országok piacait elárasztják a jelentős támogatásban részesülő európai 
termékek, amelyek hozzájárulnak ezen országok gazdasági és szociális 
infrastruktúrájának gyengítéséhez, ezáltal súlyosbítják az alultápláltságot és az éhezést, 
továbbá a strukturális szegénység veszélyének és a külső segélyektől való fokozottabb 
függőségnek teszik ki a helyi mezőgazdasági termelőket;

− több ország, például Malajzia, Indonézia és Kolumbia, valamint számos afrikai ország 
termőterületének nagy részét az agroüzemanyag-gyártásnak rendelte alá, hogy az 
élelmezés-biztonság és a biodiverzitás rovására kielégítse az EU megújuló energia iránti 
szükségletét;

− az agroüzemanyag-gyártás céljából történő tömeges földkisajátítás komolyan 
veszélyezteti a mezőgazdasági kistermelők megélhetését; Ghána északi részén több 
mint 10 000 hektárt készítettek elő jatropha-ültetvények telepítése céljából; 
Tanzániában a termőföld mintegy 60%-a az agroüzemanyag-gyártást szolgálja; 
Szenegálban 50 000–200 000 hektár képezi tárgyalások alapját, és ezen országok még 
nem önellátóak a helyi fogyasztáshoz szükséges élelmiszer-termelés tekintetében;

− az EU kereskedelmi stratégiáját tartalmazó, „A Globális Európa: Nemzetközi 
versenyképesség” című dokumentum kimutatja, hogy a kétoldalú és regionális 
szabadkereskedelem-politikai stratégiák elősegítik, hogy az EU bejusson a fejlődő 
országok nyersanyagpiacaira – beleértve a mezőgazdasági termékek piacát – azáltal, 
hogy a mezőgazdasági kistermelők és a fiatal iparág rovására megnyitják  a piacokat az 
uniós nagyvállalatok előtt;

− a fejlődő országoknak az EU piacára történő bejutása tulajdonképpen a 
nyersanyagexportra korlátozódik, amelyet a feldolgozott árukhoz képest kevesebb adó 
terhel. Ez a politika állandósítja azt a helyzetet, hogy a fejlődő országok az uniós ipar 
nyersanyagellátójának szerepét töltik be;

− a pénzügyi liberalizáció – többek között a spekulatív és kiszámíthatatlan pénzmozgások, 
amelyekre a fejlődő országok nem sok befolyást gyakorolnak – jelentős mértékű 
nemzetközi instabilitást idéz elő, és végzetes hatással van a fejlődő országok 
gazdaságaira;

− a jelenleg tárgyalási szakaszban tartó különböző társulási és szabad kereskedelmi 
megállapodások a banki és pénzügyi szolgáltatások ágazata felelőtlen liberalizációjának 
kockázatát foglalják magukban, ezáltal a már elszegényedett közösségeket a kockázatos 
pénzügyi termékek, a spekuláció, az adócsalás stb. veszélye fenyegeti;

− 2009-ben az Európai Bizottság újból bevezette a – főleg az AKCS-országokba exportált
– tejtermékekre vonatkozó exporttámogatásokat, ugyanakkor a szegény országok piacai 
nem részesülnek védelemben. Például a tej világpiaci ára meghatározó az AKCS-
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országok árai tekintetében, és a jelentős áringadozások komoly hatást gyakorolnak a 
helyi mezőgazdasági termelőkre és tejiparra (többek között lényegesen fokozódik az 
importfüggőség és csökkennek a helyi árak). Nigériában, ahol a lakosság 80%-a 
szarvasmarha-tenyésztéssel foglalkozik, a tejtermék-behozatal 1996 óta 
megnégyszereződött, miközben az EU 65%-ban veszi ki részét az importból;

− mivel az EU jelentős fegyverexportőr, fegyvereket exportál, illetve lehetővé teszi a 
fegyvereknek a határain keresztül történő szállítását. Miközben az EU fenntartható 
összegű fejlesztési segélyeket nyújt, közvetlenül vagy közvetve fegyvereket exportál 
ugyanazon országokba, ahol milliókat költenek a fejlesztési alapokra (az EU-15 évente
körülbelül 70 milliárd eurót költ fejlesztési alapokra, míg az EU fegyverexportja évente 
hozzávetőleg 360 milliárd eurót tesz ki;

− ezenkívül az új halászati partnerségi megállapodások keretében a halállomány 
túlhalászása továbbra is elő fog fordulni, mivel gyakran hiányoznak a legnagyobb 
fenntartható fogásmennyiségek megállapításához szükséges, megbízható tudományos 
adatok. A helyi halászok nem élveznek elsőbbséget a halászati területekhez való 
hozzáférés tekintetében, és továbbra is hátrányban lesznek a támogatott európai 
hajókkal való versenyben. Ebben az esetben a helyi feldolgozó ipar – amely a termelési 
láncon belül a legmagasabb potenciális hozzáadott értékkel rendelkezik – csekély 
támogatásban részesül;

− az EU politikai menetrendjében kiemelkedő helyet foglal el a fenntartható fejlődés, az 
erdőirtás problémája, a biodiverzitás ehhez kapcsolódó csökkenése, az éghajlatváltozás 
és a szegénység mérséklése. Az erdőgazdálkodás irányítására és az erdészeti termékek 
kereskedelmére vonatkozó jogszabályok végrehajtására (FLEGT) irányuló cselekvési 
terv alkalmazása magában foglalja a fenntartható fejlődésre vonatkozó koherens 
politikai megközelítés valamennyi elemét. Ezen kötelezettségvállalások gyakorlati 
megvalósítása terén azonban az EU nem tud felmutatni túl sok előrelépést. A FLEGT 
jelenlegi végrehajtása nem fog előidézni döntő változást az illegális és pusztító 
fakitermelés problémájának kezelésében;

− ami a globális felmelegedést illeti, az EU nem csökkenti megfelelő mértékben a 
kibocsátást ahhoz, hogy teljesítse a 2 Celsius-fokos célkitűzést, és a globális 
hőmérséklet-emelkedés mindenekelőtt a fejlődő országokat fogja érinteni. Az uniós 
országoknak kibocsátásuk mintegy 70%-át kellene ellentételezniük, és eddig túl kevés 
konkrét kötelezettségvállalásra került sor a fejlődő országokra vonatkozó, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos finanszírozás tekintetében, és nem jött létre tényleges 
technológiaátadási együttműködés a legkevésbé fejlett országokkal (a Tiszta Fejlesztési 
Mechanizmus keretébe tartozó projektek többségét a feltörekvő gazdaságokkal, például 
Kínával hajtják végre);

− ha csak a sajtóban közzétett eseteket vesszük alapul, 1988 óta az EU határai mentén 
bekövetkezett halálesetek száma elérte a 14 794-et. Ugyanakkor az Európai Unió 
Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai 
Ügynökség (FRONTEX) költségvetése 2007 és 2009 között megkétszereződött. 
Ugyanezen időszakban az illegális bevándorlás elleni küzdelemre szolgáló uniós 
költségvetés hatszorosára növekedett. Néhány példával szemléltethető, milyen fontossá 
is vált ez a politika: 2007-ben az EU-tagállamok 174 275 kitoloncolást hajtottak végre; 
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2008-ban a 27 EU-tagállamban közel 240 000 menedékkérőt vettek nyilvántartásba, ami 
azt jelenti, hogy egymillió lakosra 480 menedékkérő jut. A kérelmek mintegy 73%-át 
elutasították, és csupán 24 425 menedékkérő (13%) kapott menekültstátuszt, 18 560 
(10%) kiegészítő védelmet, 8970 (5%) menedékkérőnek pedig humanitárius okok miatt 
engedélyezték a tartózkodást.

A felsorolás korántsem teljes, még sokkal több inkoherenciával kapcsolatos esettel lehetne 
kiegészíteni. Összességében elmondható, hogy bár a politikák fejlesztési célú koherenciájának 
biztosításával kapcsolatos folyamat 2005-ben elkezdődött, nem sok tényleges előrehaladás 
történt. A helyzet nem fog javulni, ha csupán egyes problémákkal foglalkozunk: több, az 
inkoherenciával kapcsolatban ismertetett eset gyökere magában a rendszerben rejlik. Az EU
rövid távú érdekei gyakran felülkerekednek a hosszú távú érdekeken és a fejlesztési 
célkitűzéseken.

A jelentés általános célja, hogy foglalkozzon a jellemző inkoherenciákkal és rámutasson a 
politikák fejlesztési célú koherenciáját érintő strukturális problémákra. Ezenkívül az előadó 
reméli, hogy az uniós intézmények körében még jobban fel tudja hívni a figyelmet a politikák 
fejlesztési célú koherenciájára, még inkább be tudja vonni az EP-t a Bizottságnak a politikák 
fejlesztési célú koherenciájával kapcsolatos eljárásába, valamint fejleszteni tudja a politikák 
fejlesztési célú koherenciáját az EP-n belül, éppen ezért az előadó magára a Parlamentre 
vonatkozóan is beépített bizonyos kötelezettségvállalásokat.

Végül a jelentés egyik központi javaslata egy panaszkezelési mechanizmus bevezetésére 
vonatkozik, amely az EU-n belül a politikák fejlesztési célú koherenciája tekintetében 
kapcsolattartó pont lehet, amely fogadja a panaszokat és önállóan jelentéseket készít a 
politikák inkoherenciájának eseteiről. Az előadó azt javasolja, hogy az ombudsman töltse be 
ezt a funkciót, aminek az lenne az előnye, hogy meglévő struktúrákat lehetne alkalmazni. 
Amennyiben az európai igazgatás, azaz ebben az esetben főleg a Bizottság jogszerűtlenül jár 
el vagy megsérti az emberi jogokat, az legalábbis hivatali visszásságnak minősül, amelyet az 
ombudsman kivizsgálhat – saját kezdeményezésére is, ahogy azt az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 228. cikkének (2) bekezdése világosan kimondja. Egy ilyen 
saját kezdeményezésű vizsgálat eredményeképpen fogadták el például az EU 
dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésre vonatkozó első szabályokat a Tanács, a 
Bizottság és (később) a Parlament által elfogadott határozatok révén.

Továbbá a jogsértés és az emberi jogok megsértése ugyanakkor szintén egyértelműen egyfajta 
inkoherenciát jelentene, amelynek elkerülésére a Bizottság közleménye törekszik. Végül 
ellentétes lenne az Unió fejlesztési politikájára irányadó, az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 209. cikkében megállapított célkitűzésekkel és alapelvekkel.

Ami a fejlődő országok nemzeti felügyeleti hatóságainak szerepét illeti, az ombudsman nem 
kerülne hatásköri összeütközésbe velük, mivel mandátuma az Európai Unió intézményeire és 
szerveire korlátozódik, – ami egyébként meghaladja a nemzeti felügyeleti hatóságok 
megbízatását és hatáskörét.

Nem lenne szükség az ombudsman mandátumának módosítására. Az ombudsman nyilvános 
kötelezettségvállalást tett arra vonatkozóan, hogy alkalmazza a saját kezdeményezésű 
vizsgálatokkal kapcsolatos hatáskörét, amennyiben a panaszos státusa lenne az egyetlen oka 
annak, hogy egy egyébként elfogadható panaszt elfogadhatatlannak nyilvánítanának. Egy 
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másik példaként említhető az EP saját Petíciós Bizottsága, amely foglalkozhat – de nem 
köteles foglalkozni – az olyan személyek által benyújtott petíciókkal, akik nem valamely 
tagállam lakosai illetve állampolgárai.

Amennyiben az ombudsman az Európai Parlament konkrét felkérésére válaszolva kijelenti, 
hogy hajlandó alkalmazni a saját kezdeményezésű vizsgálatokkal kapcsolatos hatáskörét, ha 
panasz érkezik hozzá az EU fejlesztéspolitikai tevékenységei kapcsán – a vonatkozó 
célkitűzésekkel, alapelvekkel és kritériumokkal – a koherencia hiányának eseteiről, ez nem 
jelenti azt, hogy az ombudsman köteles lenne alkalmazni hatáskörét a más kérdéseket érintő 
panaszok kivizsgálása érdekében.

Végezetül már érvényben van egy hasonló rendelkezés: az Európai Beruházási Bank és az 
ombudsman között létrejött egyetértési megállapodás, amelyet először 2007-ben az Európai 
Parlament vetett fel az európai ombudsman 2006-os tevékenységeiről szóló éves jelentésről 
szóló Sbarbati-jelentésben1, a Margrete Auken által előterjesztett két módosítás alapján2.

                                               
1 A6-0301/2007
2 örömmel üdvözli az európai ombudsman azon szándékára vonatkozó nyilatkozatát, hogy – saját vizsgálati 
hatásköreinek felhasználásával – foglalkozni kíván az Európai Beruházási Banknak (EBB) az EU területén kívül 
végzett kölcsönökkel kapcsolatos tevékenységeivel, és megállapítja, hogy az ombudsmannak értékelnie és 
biztosítania kell majd az e tekintetben beérkező panaszokkal kezeléséhez szükséges belső kapacitást;
felkéri az ombudsmant, hogy vegye fontolóra egyetértési megállapodás megkötését az EBB-vel az intézmények 
közötti együttműködés módjairól az ombudsmannak az EBB tevékenységei körüli hivatali visszásságokra 
vonatkozó panaszokkal kapcsolatos vizsgálati hatásköreinek gyakorlása tekintetében, és azon a véleményen van, 
hogy az EBB alkalmasabb arra, hogy tájékoztassa a Bank által finanszírozott projektek tekintetében érintett 
polgárokat arról a lehetőségről, hogy panaszt nyújthatnak be az ombudsmannak, beleértve azt is, amikor ezek a 
személyek harmadik országoknak az EU-n kívül lakóhellyel rendelkező polgárai;


