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JAVASLATOK 

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

1. Üdvözli, hogy a 2004. júniusi brüsszeli Európai Tanács elfogadta az Alkotmányos 
Szerződés végleges szövegét, amely az Európa jövőjéről szóló európai egyezmény és a 
kormányközi konferencia nehéz és összetett munkájának eredménye;  

2. Úgy ítéli meg, hogy az Alkotmányos Szerződés történelmi lépés az európai integráció 
folyamatában, mivel elsőként tekinti a fejlesztési és humanitárius segítségnyújtást olyan 
elvnek és kötelezettségnek, amely meghatározó az Európai Unió természetére és 
tevékenységére nézve; nagy előrelépésnek tekinti, hogy a fejlesztéspolitika célkitűzéseit 
mostantól az Unió összes külső politikája területén figyelembe kell venni; 

3. Megállapítja, hogy a kereskedelmi megállapodásokról szóló tárgyalások során a Bizottság 
szerepe megerősödött, és azt, hogy az Európai Parlamentnek joga van a tájékoztatáshoz, 
még ha korlátozott mértékben is; ezt a nagyobb hatékonyság és a jobb átláthatóság 
irányába történő előrelépésnek tekinti; 

4. Üdvözli azt a tényt, hogy az Alkotmányos Szerződés elfogadásával az Európai Unió a már 
régen várt jogi személyiséggé válik, ami nemzetközi szinten, különösen az Egyesült 
Nemzetek Szervezetével, valamint annak különböző szerveivel való kapcsolatában 
erőteljesebb szerepet biztosít számára; hangsúlyozza, hogy az EU ily módon erősebb 
képviseletet, nagyobb felelősséget élvez, hatékonyabb lesz, valamint több lehetőséget kap 
a fejlődő országokkal való kapcsolatában; hangsúlyozza továbbá, hogy az Európai Unió 
jogi személyisége révén mindenütt a világban javul a Bizottság jelenlegi delegációinak 
státusza, különösen azoké, melyek az úgynevezett AKCS-országokban, azaz Afrikában, a 
karib-tengeri és a csendes-óceáni térségben, valamint általában a fejlődő országokban 
tevékenykednek; 

5. Rámutat, hogy a fejlődő világgal való szolidaritás elve az Alkotmányos Szerződésnek 
köszönhetően az Európai Unió alapvető értékeinek egyikévé vált, amely az Unió 
identitásának meghatározó eleme és befolyásolja tevékenységének irányítását; 

6. Emlékeztet arra, hogy az Európán belüli szolidaritás – az egyik alapvető érték – az európai 
integrációs folyamat elindulásától kezdve az Európán belüli stabilitás és a béke 
biztosítékának bizonyult; hangsúlyozza továbbá, hogy az európai szolidaritás hátterével az 
EU jelentős lépést tett előre azáltal, hogy Alkotmányos Szerződésében elismerte, a 
szolidaritás nem korlátozódhat csupán saját területére és népességére, hanem ki kell 
terjeszteni saját határain túlra is; 

7. Üdvözli a globális szolidaritás elvének a különböző uniós politikák irányadó elveként való 
elismerését, valamint üdvözli azt a tényt is, hogy az Alkotmányos Szerződés 
elfogadásával a globális szolidaritás ösztönözni fogja az EU fejlesztési és humanitárius 
segélyek terén zajló tevékenységét; úgy véli, hogy a szolidaritás globális szintre helyezése 
hozzájárul majd az egész világra kiterjedő béke és stabilitás biztosításához; 
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8. Megállapítja, hogy korábbi álláspontját az Európa jövőjéről szóló európai egyezmény 
alapszövegére alapozta, és örömére szolgál, hogy az Alkotmány végleges szövege 
megtartotta a legtöbb, a fejlesztési politika, a nemzetközi együttműködés és a 
humanitárius segítségnyújtás területen elért eredményét; ezért ismételten hangsúlyozza az 
Anders Wijkman1 által már korábban kifejtett véleményét, és a bizottság által ezt 
követően 2003 júliusában elfogadott következtetéseket; 

9. Nagy örömmel veszi tudomásul azt a tényt, hogy az EU fejlesztéspolitikája a szegénység 
felszámolását elsődleges célkitűzésnek tekinti; különös jelentőséget tulajdonít az EU 
összes külpolitikai téren folytatott tevékenysége során a millenniumi fejlesztési célok 
vezető elvvé tételének; 

10. Elégedettségét fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy sok ajánlása belekerült az Alkotmány 
végleges szövegébe, különösen a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatban, ahol a 
semlegesség elve az Alkotmány egyik alapvető iránymutatásává lett; 

11. Sajnálja azonban, hogy a kormányközi konferencia nem vett át egyéb, a fejlesztési 
politika szempontjából jelentős javaslatokat, mint például a külön „közös fejlesztési és 
együttműködési politika” cím felvételét, vagy az EU fejlesztési politikájának néhány 
alapvető elvére való hivatkozást, nevezetesen a partnerek közötti egyenlőség, az érintett 
országoknak vagy népességeknek a fejlesztési stratégiákra vonatkozó tulajdonjoga, 
valamint a társadalom – beleértve a civil társadalmat is – minden rétegének bevonása; 

12. Üdvözli a „felelősségteljes kormányzás”, mint az Európai Unió külpolitikai 
tevékenységének közös céljának elismerését az Európai Unió külpolitikai tevékenységére 
vonatkozó általános rendelkezésekben; ugyanakkor sajnálatát fejezi ki, hogy a globális 
közjavak szolgáltatását nem építették be a fenti célok közé; 

13. Hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a fejlesztési politika továbbra is az EU és a 
tagállamok közös  hatásköre maradjon, és megállapítja, hogy ez azt jelenti, hogy az EU és 
a tagállamok fejlesztési politikáinak ki kell egészíteniük és erősíteniük kell egymást, 
valamint ezen politikák végrehajtását az egyes országok és régiók sajátosságaihoz kell 
igazítani; üdvözli azt a tényt, hogy az Alkotmányos Szerződés támogatja a kiegészítő 
jelleg elvét; hangsúlyozza, hogy  az EU-programok és források elosztását egy a fejlesztési 
célkitűzésekre alapozott hosszútávú stratégiának kellene alakítania és irányítania; 

14. Nyomatékosan támogatja az Alkotmányban megfogalmazott kötelezettségeket, hogy 
biztosíts a következetességet az EU külpolitikai intézkedései és ezen és egyéb politikai 
területeken; úgy véli, hogy a politikai területeken átnyúló koherencia alapvető fontosságú 
a szegénység felszámolására irányuló célkitűzés eléréséhez és megismétli a Parlament 
koherencia ellenőrzésére vonatkozó elkötelezettségét; 

15. Megállapítja, hogy az Alkotmányos Szerződés egyértelmű jelét adta, hogy támogatja az 
Európai Fejlesztési Alapnak az EU általános költségvetésébe történő bevonását, amit az 
Európai Parlament már régóta szorgalmazott; üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy 
megvalósítja ezt a változtatást, és hangsúlyozza annak fontosságát, hogy ezáltal 

                                                 
1 A Fejlesztési és Együttműködési Bizottság véleménye az Alkotmányügyi Bizottságnak az Európai 
Alkotmányos Szerződés tervezetéről és az Európai Parlamentnek a kormányközi konferencia (KKK) 
összehívásával kapcsolatos véleményéről, 2003. július 10-én került elfogadásra. (2003/0902(CNS))-PE 326.747 
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garantálható lesz majd, hogy a jelenlegi EFA alapokat nem lehet más régiókra vagy más 
célokra fordítani; 

16. Figyelembe veszi az alkotmányos szerződésben  szereplő, az Európai Önkéntes 
Humanitárius Hadtest felállításáról szóló rendelkezést, amely egyértelműen  jelzi az 
érdeklődést az Európai Unió részéről a fejlesztés területén, miközben azonban 
kihangsúlyozza az Európai Unióra váró kihívásokat, nevezetesen hogy az EU-nak különös 
figyelmet és gondosságot kell fordítania a hadtest működésének meghatározására, azaz 
kizárólag tapasztalt önkénteseknek engedélyezheti a részvételt; kinyilvánítja azon 
véleményét, hogy ezen kezdeményezésnek meg kell erősítenie a humanitárius válságok 
esetén bevetésre kerülő emberi erőforrások minőségét és szakmai tapasztalatát a már 
rendelkezésre álló kiképzőprogramok kiegészítése révén, szoros együttműködésben a nem 
kormányzati szervekkel, létrehozva a rendelkezésre álló erőforrások nyilvántartását és 
terjesztve a már azonosított helyes működési gyakorlatot; felhívja a Bizottságot, hogy 
készítsen megvalósíthatósági tanulmányt ezen rendelkezés továbbfejlesztésére; 
kihangsúlyozza a polgári és katonai környezet közötti különbség felismerésének 
szükségességét a közös tevékenységen belül a leszerelés, humanitárius missziók, 
konfliktus-megelőzés, a békefenntartás és helyreállítás területén, mint ahogy azt a III-309 
cikk (1) bekezdés is megállapítja; 

17. Emlékeztet arra, hogy különösen nyugtalanítja a fejlődő országokban élő gyermekek 
helyzete, mivel a fiatalok a betegségek, az írástudatlanság, az éhezés, az 
emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás első áldozatai és még arra is 
kényszerítik őket, hogy számos fegyveres konfliktusban katonaként vegyenek részt; 

18. Üdvözli ezért azt a tényt, hogy az Alkotmányos Szerződés kiemelt figyelmet fordít a 
gyermekek jogaira, méltányolja, hogy az e területtel kapcsolatos EU politikák és 
tevékenységek követik a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezmény elveit; 

19. Megismétli továbbá, hogy a fejlődő országokban aggodalomra ad okot a nők helyzete , és 
érdeklődéssel figyeli a nők döntő szerepét a fejlődési folyamatban; ezért az Alkotmány 
szövegében minden olyan pontot üdvözöl, amelynek célja a nők jogainak és a nemek 
közötti egyenlőségnek a védelme, ami – ahogyan azt a Pekingi Cselekvési Platform1 kitűzi 
– különösen fontos lesz majd általában a fejlődő világ előrelépésében; 

20. Úgy ítéli meg, hogy a fejlesztési politika és a humanitárius kötelezettségvállalás 
szempontjából az Alkotmányos Szerződés betűje és szelleme szerint nagyon pozitívnak 
tekinthető; 

21. Kijelenti elkötelezettségét az Alkotmányos Szerződés támogatására, és teljes mértékben 
kötelezi magát, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy minden tagállam 
jóváhagyja és ratifikálja a Szerződést, és az a lehető legrövidebb időn belül hatályba 
lépjen. 

                                                 
1 Az ENSZ jelentése a nőkkel kapcsolatos 4. világkonferenciáról, Pekingi Nyilatkozat és Cselekvési Platform - 
Peking, 1995. szeptember 4-15. (A/CONF.177/20). 
http://www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/off/a--20.en 
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