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JAVASLATOK

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

1. üdvözli a tényt, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz) 208.
cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az „Unió és a tagállamok fejlesztési együttműködési 
politikái kiegészítik és erősítik egymást”, ellentétben az Európai Közösséget létrehozó 
szerződés jelenlegi 177. cikkének (1) bekezdésével, amelyben a következő áll: „A 
Közösségnek a fejlesztési együttműködés terén folytatott politikája, amely kiegészíti a 
tagállamok által folytatott politikákat”; hangsúlyozza, hogy ez nagyobb kezdeményező 
szerepet ruház a politika kialakítása terén az Unióra, ami jobb adományozói 
koordinációhoz és munkamegosztáshoz, valamint fokozottabb támogatási hatékonysághoz 
vezet,  ugyanakkor nagyobb felelősséget ró az uniós intézményekre, beleértve a 
Parlamentet is;

2. üdvözli a tényt, hogy az EUMSz 208. cikkének (1) bekezdése egyértelműen kijelenti, „Az 
Unió fejlesztési együttműködési politikája elsődleges célként a szegénység mérséklésére, 
idővel pedig annak felszámolására irányul”, ragaszkodik ahhoz, hogy az elsődleges célt a 
millenniumi fejlesztési célokkal összefüggésben kell kezelni; ismételten megerősíti, hogy 
a fejlődő országokra hatással levő összes politikának tekintetbe kell vennie e fejlesztési 
célkitűzést, és hogy a Parlament fontos szerepet játszik majd e szerződési cél 
végrehajtásának ellenőrzésében;

3. üdvözli a tényt, hogy az EUMSz 214. cikke a humanitárius segítségnyújtást mint teljesen 
kialakult uniós politikát ismeri el, amelynek tiszteletben kell tartania a nemzetközi jog 
elveit, a pártatlanság és semlegesség követelményeit, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés tilalmát;  álláspontja szerint a III. cím 1. fejezete (Fejlesztési 
együttműködés) és 3. fejezete (Humanitárius segítségnyújtás) világos jogi alapot nyújt a 
fejlesztés és humanitárius segítség tekintetében, és tükrözi integritásukat mint olyan uniós 
hatáskörök, amelyek a rendes jogalkotási eljárás (együttdöntés) hatálya alá tartoznak;

4. kitart amellett, hogy a biztosok számának (a Lisszaboni Szerződés által módosított 
Európai Unióról szóló szerződés 17. cikke (5) bekezdése szerint) 2014. november 1-jétől 
érvénybe lépő korlátozása ne vezessen a fejlesztési együttműködésért és humanitárius 
segítségnyújtásért felelős biztosi pozíció eltörléséhez, amely biztosnak továbbra is 
felelősséget kell vállalnia az Unió fejlesztési politikáiért, illetve az EU fejlesztési 
együttműködési politikájának kialakításáért, irányításáért és az azzal kapcsolatos 
tanácsadásért felelős főigazgatóságért és szolgálatokért, mialatt szorosan együttműködik 
az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével a külső fellépések összhangjának 
biztosítása érdekében az EUMSz 208. cikkének (1) bekezdése értelmében, amely 
kimondja: „Az Unió azon politikáinak végrehajtásakor, amelyek hatással lehetnek a 
fejlődő országokra, figyelembe veszi a fejlesztési együttműködés célkitűzéseit.”;

5. hangsúlyozza, hogy az európai külügyi szolgálat (EKSZ) létrehozása támogatni fogja a 
Bizottságot a külkapcsolatokért felelős főigazgatóság reformjának és egyszerűsítésének a 
folytatásában és felgyorsításában, és hogy e feladat részeként mind a fejlesztési 
együttműködési politikát, mind annak végrehajtását a fejlesztési együttműködésért felelős 
biztos hatáskörébe kell összevonni; kitart amellett, hogy az új szolgálat felelősséggel 
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tartozzon a Parlament felé;

6. hangsúlyozza, hogy annak érdekében, hogy az EU fejlesztési együttműködésének 
hatékonysága fokozódjon, illetve, hogy az  EKSZ előkészítése során a külső fellépésekkel 
foglalkozó különböző szolgálatok között működőképes együttműködési mechanizmusok 
jöjjenek létre, fel kell hagyni azzal a jelenlegi gyakorlattal, amely a fejlesztési 
együttműködési politika terén szétválasztja egymástól a politikaformálást, programozást, 
és végrehajtást; ragaszkodik ahhoz, hogy az EKSZ formai meghatározása teljes mértékben 
a Parlament hatáskörébe tartozzon

7. üdvözli a Parlament hozzájárulására vonatkozó, azon területeket érintő nemzetközi 
megállapodások megkötése tekintetében előírt követelményt, amelyek vagy a rendes, vagy 
a különleges (az Európai Parlament egyetértéséhez kötött ) jogalkotási eljárások 
alkalmazási körébe tartoznak (EUMSz 218. cikke (6) bekezdése a) pontjának v. 
alpontja);hangsúlyozza, hogy ez növeli majd az átláthatóságot és a Parlament által az Unió 
fejlesztési együttműködési politikájának minden aspektusa fölött gyakorolt demokratikus 
ellenőrzést;

8. üdvözli, hogy (aLisszaboni Szerződés által módosított) Európai Unióról szóló szerződés 5.
cikkének (3) bekezdése bevezeti a nemzeti parlamentek általi ellenőrzést a szubszidiaritás 
elvének betartása terén; azon a véleményen van, hogy a nemzeti parlamentek EU 
fejlesztési együttműködésébe való fokozottabb bevonása növeli majd egymás 
tevékenységeinek kölcsönös kiegészítését az Unió és a tagállamok által, és erősíti a 
nyilvánosság tájékozottságát az Unió e területen kifejtett tevékenységeit illetően;
hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek 
a leghatékonyabb módon készüljenek erre.
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