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A Tanács álláspontja
9 cikk

A Tanács álláspontja Módosítás

9. cikk törölve
A fejlesztést szolgáló és a biztonságot 

szolgáló fejlesztést célzó kapacitásépítés a 
katonai szereplők esetében

1. A fenntartható fejlődéshez való 
hozzájárulás érdekében, amelyhez stabil, 
békés és befogadó társadalmakra van 
szükség, az eszköz szerinti uniós 
támogatást a (3) bekezdésben foglalt 
rendkívüli körülmények esetén fel lehet 
használni egy szélesebb körű biztonsági 
ágazati reformmal összefüggésben, vagy a 
partnerországokban a katonai szereplők 
kapacitásépítéséhez fejlesztést és 
fejlesztésbiztonságot célzó tevékenységek 
végrehajtása érdekében. 
2. Az e cikk szerinti támogatás kiterjedhet 
különösen a fejlesztést szolgáló és a 
biztonságot szolgáló fejlesztést célzó 
kapacitásépítési programokra, beleértve a 
képzést, a mentorálást és a tanácsadást, 
valamint felszerelések biztosítását, 
infrastrukturális fejlesztéseket és az e 
támogatáshoz közvetlenül kapcsolódó 
szolgáltatásokat. 
3. Az e cikk szerinti támogatás csak akkor 
nyújtható: 
a) amennyiben az e rendelet szerinti uniós 
célkitűzések megfelelő megvalósítása 
olyan követelményeket támaszt, amelyek 
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katonai szereplők bevonása nélkül nem 
teljesíthetők, és veszély fenyegeti a 
működő állami intézmények fennállását 
vagy az emberi jogok és az alapvető 
szabadságok védelmezését, és az állami 
intézmények nem képesek kezelni ezt a 
veszélyt; valamint 
b) amennyiben az érintett partnerország 
és az Unió között konszenzus alakult ki azt 
illetően, hogy a katonai szereplők 
kulcsfontosságúak a fenntartható 
fejlődéshez nélkülözhetetlen feltételek 
megőrzése, megteremtése vagy 
helyreállítása szempontjából, többek 
között válsághelyzetekben és bizonytalan 
vagy destabilizált helyzetekben és 
körülmények között. 
4. Az e cikk szerinti uniós támogatást csak 
akkor lehet felhasználni katonai szereplők 
kapacitásépítésére, ha az a fejlesztést 
szolgáló és a biztonságot szolgáló 
fejlesztést célzó tevékenységek céljaira 
szolgál. Különösen nem használható fel 
az alábbiak egyikének finanszírozására 
sem: 
a) rendszeres katonai kiadás; 
b) fegyverek és lőszerek vagy az emberi 
élet kioltására tervezett egyéb felszerelések 
beszerzése; 
c) olyan képzés, amelynek célja 
kifejezetten a fegyveres erők 
harcképességéhez való hozzájárulás. 
5. Az e cikk szerinti intézkedések 
megtervezése és végrehajtása során a 
Bizottságnak elő kell mozdítania a 
partnerország felelősségvállalását. A 
Bizottság kidolgozza azokat az elemeket és 
bevált gyakorlatokat is, amelyek a közép- 
és hosszú távú fenntarthatóság 
biztosításához szükségesek, valamint 
előmozdítja a jogállamiságot és az 
elfogadott nemzetközi jogi jogelvek 
betartását.
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Indokolás

Az EUMSZ 208. cikke egyértelműen kimondja, hogy a fejlesztési támogatás elsődleges célja a 
szegénység mérséklése és hosszú távon teljes felszámolása. A fejlesztési forrásoknak a 
katonaság támogatására történő eltérítése – sőt, akár csak a fontolóra vétele is annak, hogy 
fejlesztési feladatokat katonai szereplőkre bízzanak – megfosztja a fejlesztésre és a 
humanitárius segítségnyújtásra szolgáló polgári eszközt elvi rendeltetésétől, és ennek az 
eszköznek ráadásul egyetemesnek és pártatlannak kell lennie.


