
AD\703217HU.doc PE398.683v02-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Fejlesztési Bizottság

2007/2286(INI)

15.1.2008

VÉLEMÉNY
a Fejlesztési Bizottság részéről

az Alkotmányügyi Bizottság részére

az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó 
szerződés módosításáról szóló szerződésről
(2007/2286(INI))

A vélemény előadója: Thijs Berman



PE398.683v02-00 2/6 AD\703217HU.doc

HU

PA_NonLeg



AD\703217HU.doc 3/6 PE398.683v02-00

HU

JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. megállapítja, hogy a Lisszaboni Szerződés (az új Szerződés) által bevezetett 9c. cikk (6) 
bekezdése kimondja, hogy „a Külügyek Tanácsa az Európai Tanács által meghatározott 
stratégiai iránymutatások alapján kidolgozza az Unió külső tevékenységét, és 
gondoskodik tevékenységeinek összhangjáról”, és hogy a 9e. cikk (4) bekezdése 
kimondja, hogy a Bizottság alelnöke / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 
„biztosítja az Unió külső tevékenységeinek összhangját”;

2. üdvözli, hogy az új Szerződés 10a. cikkének (2) bekezdése (V. cím, 1. fejezet) az Unió 
külső fellépésének céljai között kifejezetten megemlíti „a fejlődő országok fenntartható 
gazdasági, társadalmi és környezeti fejlődését, elsődlegesen a szegénység felszámolása 
céljából”, valamint „a természeti vagy ember által okozott katasztrófákkal sújtott 
embercsoportoknak, országoknak vagy régióknak” történő segítségnyújtást;

3. üdvözli, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) ötödik részének 
(Az Unió külső tevékenysége) III. címén (Együttműködés harmadik országokkal és 
humanitárius segítségnyújtás) belül a fejlesztési együttműködést önálló 
politikaterületként kezelik, amely a többi területtel egyenlő bánásmódban részesül;

4. ugyancsak üdvözli azt a tényt, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (188j.
cikk) a humanitárius segélyt az Unió teljes értékű politikájaként ismeri el, hiszen az Unió 
az első helyet foglalja el a világ humanitárius segélyezői körében; megjegyzi, hogy ennek 
elismerése hozzájárult ahhoz, hogy a három intézmény igen termékeny közös 
gondolkodást követően 2007. december 18-án konszenzusra jutott a humanitárius 
segélyekről;

5. üdvözli, hogy az EUMSz. (188d. cikk) az Unió fejlesztési politikájának elsődleges 
céljaként ismeri el a szegénység mérséklését, idővel pedig annak felszámolását; 
ragaszkodik ahhoz, hogy az elsődleges célt a millenniumi fejlesztési célokkal 
összefüggésben kell kezelni, ami a nemzetközi közösség által az ENSZ 2000.évi 
millenniumi csúcsértekezletén tett kötelezettségvállalásokból következik;

6. üdvözli, hogy az új Szerződés kötelező erejű rendelkezéseket tartalmaz a gyermekek 
jogainak az Európai Unió bel- és külügyi céljaiban való védelme érdekében;

7. üdvözli, hogy az EUMSz. (188d. cikk) megköveteli, hogy az Unió és a tagállamok 
fejlesztési együttműködési politikái kiegészítsék és erősítsék egymást, elvárva a 
tagállamoktól és az Uniótól, hogy törekedjenek az adományozók közötti fokozott 
együttműködésre és a jobb munkamegosztásra, ami hozzájárul a segélyek 
hatékonyságának növekedéséhez;

8. reméli, hogy ez a követelmény, amely szükségessé teszi, hogy az Unió és a tagállamok 
kölcsönösen kiegészítsék egymást, növelni fogja a Bizottság és a tagállamok szerepének 
átláthatóságát, ahogy azt az OECD Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága 2007. júniusi 
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szakértői értékelése kérte, miközben olyan erős közös fejlesztési politika kialakítását 
eredményezi, amely képes a különböző tagállamok politikáinak jobb összehangolására és 
a tagállamok és a Bizottság közötti átfedések elkerülésére, ezáltal javítva a 
költséghatékonyságot és a segélyek hatékonyságát;

9. megállapítja továbbá, hogy az EUMSz. 188d. cikke szerint „az Unió azon politikáinak 
végrehajtásakor, amelyek hatással lehetnek a fejlődő országokra, figyelembe veszi a 
fejlesztési együttműködés célkitűzéseit”; hangsúlyozza, hogy az Unió csak akkor tudja 
egyidejűleg teljesíteni a fejlesztési célokat és tiszteletben tartani az Uniónak a 
Szerződésben meghatározott értékeit, ha kiemelt figyelmet fordít a politikák fejlesztési 
célú koherenciájára; hangsúlyozza, hogy annak érdekében, hogy a közös agrárpolitika 
teljes mértékben összhangban legyen az EU fejlesztési politikájának céljaival, a KAP 
2008-as félidős értékelésének konkrét és meggyőző lépésekhez kell vezetnie, mint 
például minden kereskedelemtorzító támogatás gyors fokozatos megszüntetése; 

10. ragaszkodik ahhoz, hogy a politikák fejlesztési célú koherenciájának biztosításához 
közigazgatási szinten továbbra is szükség van külön Fejlesztési Főigazgatóságra, amely 
felel az EU fejlesztési együttműködési politikájának kialakításáért, irányításáért és az 
azzal kapcsolatos tanácsadásért, míg politikai szinten egy olyan biztosra, aki kimondottan 
felel az EU fejlődő országokban folytatott fejlesztési politikájáért, és olyan helyzetben 
van, hogy elő tudja mozdítani az EU fejlesztési politikájának érdekeit a biztosok 
kollégiumán belül és a Tanács viszonylatában;

11. felhívja a Bizottságot, hogy küszöbölje ki a főigazgatóságai szervezeti felépítésében és 
hatásköreiben tapasztalható meglévő következetlenségeket mind a politikák, mind a 
költségvetés tekintetében; kéri, hogy a Fejlesztési Főigazgatóság feleljen minden uniós 
szintű fejlesztési együttműködésért, beleértve az AKCS-n kívüli fejlődő országokkal való 
együttműködést is, valamint a EuropeAid Fejlesztési Főigazgatóságba való integrálásáért;

12. mivel a jelenlegi és jövőbeli uniós külső kapcsolatok nagy része a fejlesztési 
együttműködéshez fűződik, felhívja a Bizottságot és a Tanácsot annak biztosítására, hogy 
a Fejlesztési Főigazgatóság és a tagállamok minisztériumainak fejlesztési szakértői 
megfelelően képviselve legyenek mind a külső fellépések megtervezésének 
folyamatában, mind magukban a fellépésekben;

13. üdvözli a rendes jogalkotási eljárás (együttdöntés) kiterjesztését, és hangsúlyozza, hogy 
ennek azt kell jelentenie, hogy a Parlament valódi és hatékony demokratikus ellenőrzési 
joggal rendelkezik az Unió fejlesztési együttműködési politikájának minden szempontja 
tekintetében;

14. hangsúlyozza, hogy a Parlamentnek a lehető leghatékonyabban kell megszerveznie 
önmagát ahhoz, hogy ténylegesen ellenőrizni tudja az új Szerződés rendelkezéseit 
hatályba léptető jogszabályok végrehajtását;

15. sajnálja, hogy a múltban a Tanács és a Bizottság is vonakodott elismerni a Parlament 
teljes körű ellenőrzési jogát; üdvözli a komitológiáról szóló intézményközi 
megállapodásban nemrégiben elért előrelépéseket, amelyek az ebbe az irányba tett első 
lépést jelentik;
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16. ebben a tekintetben kéri azoknak a területeknek a kiterjesztését, amelyekre az 
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás vonatkozik;

17. üdvözli, hogy az új Szerződés törli az Európai Közösséget létrehozó szerződés 179. 
cikkének (3) bekezdését, amely kizárja az Európai Fejlesztési Alapot (EFA) a Szerződés 
hatálya alól, és megállapítja, hogy ez megnyitja az utat ahhoz, hogy az EFA bekerüljön az 
Unió költségvetésébe anélkül, hogy felül kellene vizsgálni a Szerződést; felhívja a 
Tanácsot és a Bizottságot, hogy a 2008/2009-es félidős értékelés során foglalja bele az 
EFÁ-t az Unió költségvetésébe, ami növelni fogja az Unió fejlesztési politikája e fontos 
részének demokratikus legitimitását és költségvetését.



PE398.683v02-00 6/6 AD\703217HU.doc

HU

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma 14.1.2008
A zárószavazás eredménye +:

–:
0:

25
0
0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Josep 
Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry 
Cornillet, Corina Creţu, Beniamino Donnici, Alain Hutchinson, 
Romana Jordan Cizelj, Madeleine Jouye de Grandmaison, Filip 
Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, José 
Javier Pomés Ruiz, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Johan Van 
Hecke, Anna Záborská

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Fiona Hall, Manolis Mavrommatis
A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) 
(178. cikk (2) bekezdés)

Colm Burke, Michael Gahler


	703217hu.doc

