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A BIZTOSJELÖLTNEK FELTETT KÉRDÉSEKRE 
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A nemzetközi partnerségekért felelős biztosjelölt 

 

1. Általános alkalmasság, európai elkötelezettség és személyes függetlenség 

Milyen személyes képességekkel és tapasztalatokkal rendelkezik, melyek különösen 

alkalmassá teszik Önt arra, hogy biztosként előmozdítsa – elsősorban azon a területen, 

amelynek felelőse lenne – az általános európai érdekeket? Mi motiválja erre? Hogyan 

járul majd hozzá a Bizottság stratégiai menetrendjének előmozdításához? Hogyan 

valósítja majd meg a nemek közötti egyenlőség érvényesítését, és hogyan integrálja a 

nemek közötti egyenlőség szempontjait a tárcájához tartozó valamennyi szakpolitikai 

területbe? 

Milyen garanciákat tud adni függetlenségére az Európai Parlamentnek, és mi módon 

tudja biztosítani, hogy semmilyen múlt-, jelen- vagy jövőbeli tevékenysége nem teszi 

kérdésessé feladatköre ellátását a Bizottságban? 

Véleményem szerint megfelelő képesítéssel és szakmai tapasztalattal rendelkezem ahhoz, 

hogy előmozdítsam az általános európai érdekeket. Támogatni kívánom biztostársaim azon 

erőfeszítéseit, amelyek az Európai Unió prioritásainak tiszteletben tartására irányulnak. 

Személyes európai utam akkor kezdődött, amikor fiatal aktivistaként kampányoltam 

Finnország uniós tagsága mellett. 19 évesen már leadhattam Finnország uniós tagságát 

támogató szavazatomat az 1994. évi népszavazáson. Egyetemistaként az Erasmus program 

keretében Bécsben tanulhattam. Tanulmányaim során tevékenyen ösztönöztem Finnország 

euróövezetben való részvételét. A kezdetektől fogva erős volt európai identitásom és az 

európai integráció céljába vetett hitem – abban, hogy együtt erősebbek vagyunk. Mindig is 

hozzá akartam járulni Európa jövőjéhez. 

Többek között e meggyőződés miatt lettem a Youth of the European Movement finn 

szervezetének társalapítója. Ez a szervezet tájékoztatást nyújt a finn ifjúság számára 

Európáról, valamint platformot biztosít a fiatalok számára az európai vitában való 

részvételhez. Véleményem szerint alapvető fontosságú, hogy ismerjük az európai integráció 

történetét. Személy szerint kedves emlékeket őrzök arról, amikor az 1990-es években az 

olaszországi Ventotene szigetén részt vettem az Európa jövőjéről rendezett nemzetközi 

szemináriumon. Ezen a többek között Altiero Spinellit is rabságban tartó hírhedt szigeten 

kezdtem tanulmányozni a politikus föderális Európáról szóló nézeteit. 

Ez az európai szellemiség és eszme – ami többről szól, mint államok puszta csoportosulása – 

inspirálta az európaiként megélt egész karrieremet és életemet. Parlamenti képviselőként, a 

finn szociáldemokrata párt elnökeként, valamint pénzügyminiszterként mindig törekedtem 
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arra, hogy megerősítsem az Európa iránti elkötelezettségemet és annak megfelelően 

cselekedjek. 

Ventotene és a European Movement szervezet finnországi társalapítása óta hosszú európai 

utat tettem meg, mire eljutottam idáig. Kontinensünk – és a mindenki számára virágzó jövőt 

szem előtt tartó, általam is osztott törekvései – az egyik legfontosabb téma maradt számomra. 

Ezek az eszmék és meggyőződések vezéreltek tevékenységeim során a civil társadalomban és 

a politikában egyaránt. Ha visszatekintek, ezek a tapasztalatok mind megerősítenek abban, 

hogy képes lennék ellátni a nemzetközi partnerségekért felelős biztos feladatait. 

Ez a kihívás, hogy partnerségek útján építsük a globális fejlődést, emlékezetembe idézi a 

külkapcsolatokért felelős parlamenti bizottságban, a World Vision Finland és a Crisis 

Management Initiative elnökségében, a Finn Fejlesztési Bizottságban, valamint a 

Világbank/Nemzetközi Valutaalap Fejlesztési Bizottságában eltöltött éveimet, valamint 

azokat az időket, amikor miniszterelnök-helyettesként a Finn ENSZ-Társaság, a Finn 

UNESCO Bizottság és a fenntartható fejlődésért felelős finn nemzeti bizottság elnöke voltam. 

E sorozat legutóbbi láncszeme a külügyminiszter közvetítéssel foglalkozó különleges 

képviselőjeként folytatott munkám, melynek során Afrikára, valamint a nők és a fiatalok 

bevonására helyeztem a hangsúlyt. Szilárd elkötelezettségem, hogy tapasztalataimat egy 

stratégiaibb jellegű és hatékonyabb európai fejlődési modell szolgálatába állítsam, amely 

támogatja a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrendet és a 

fenntartható fejlődési célokat. 

A nemzetközi együttműködés és fejlesztés különböző területein végzett munkám alapján úgy 

vélem, hogy generációnk nagy kihívásai csakis együttműködés útján kezelhetők. Legyen szó 

az éghajlatváltozásról, az egyenlőtlenségről, a szegénységről, új biztonsági fenyegetésekről 

vagy a demokrácia gyengüléséről, csak a partnerség és az együttműködés biztosíthatja 

számunkra a szükséges eredményeket. Bizonyos szempontból ez tükrözi a leendő elnök 

stratégiai megközelítését is, mivel biztosi testületében az előttünk álló kihívásokkal 

biztoscsoportok fognak foglalkozni, így minden vonatkozó tudás és eszköz rendelkezésre fog 

állni a munka során. 

A fiatal lányok és nők ügyének előmozdítása mindig is különleges prioritás volt számomra. 

Megtiszteltetés, hogy első női finn pénzügyminiszterként úttörő szerepet játszhattam a nemek 

közötti egyenlőség, valamint a nők gazdaságban és politikában játszott vezető szerepének 

előmozdításában. A nemek közötti egyenlőség és az egyenlőség általában központi téma volt 

számos fejlesztéssel kapcsolatos funkcióm, valamint a közvetítéssel foglalkozó különleges 

képviselőként végzett feladatom során. Gondoskodni fogok róla, hogy a nemek közötti 

egyenlőség és a nők emancipációja továbbra is kiemelt prioritást kapjon a nemzetközi 

együttműködési és fejlesztési politikáinkban. 

Megbízólevelem átvételét, valamint a megválasztott elnökkel folytatott megbeszélést 

követően várakozással tekintek arra, hogy kamatoztathassam a finn kormány 

pénzügyminisztereként szerzett tapasztalataimat, különösen amikor az a feladat, hogy a 

magán- és tőkeberuházások felszabadítása érdekében a külső beruházási tervben rejlő összes 

lehetőséget kiaknázzuk a jelenlegi és a következő többéves pénzügyi keret során. A 

partnerországokhoz – legyenek azok afrikaiak, ázsiaiak, karib-térségbeliek, csendes-óceániak 

vagy latin-amerikaiak – fűződő kapcsolatoknak a munkahelyteremtésre és a beruházásokra 

kell összpontosítaniuk. A gazdasági lehetőségek az oktatásba való beruházás, illetve 

fenntartható és digitális megoldások révén aknázhatók ki, melyek e Bizottság prioritásai közé 

tartoznak. A fenntartható fejlődési célok olyan menetrendet kínálnak, amelyen valóban 
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osztozunk partnereinkkel. Ezt a partnerséget egy Afrikára vonatkozó átfogó stratégia 

kidolgozásával, valamint az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjához tartozó 

országokkal (AKCS-országok) kötendő új megállapodás véglegesítésével fogjuk 

megerősíteni. Az utóbbival kapcsolatban annak biztosítására fogok koncentrálni, hogy 

gyorsan lezáruljanak a Cotonoui Megállapodás ambiciózus utódjáról folytatott tárgyalások. 

Ez az új megállapodás fogja alakítani a következő években az AKCS-országokkal folytatott 

együttműködésünket.  

Ezzel az európai elhivatottsággal, valamint a civil társadalomban és a politikában szerzett 

tapasztalatokkal felvértezve készen állok arra, hogy a Bizottság tagjaként hozzájáruljak 

Európa jövőjének építéséhez. Elkötelezett vagyok nemzetközi partnerségeink erősítése, 

valamint az iránt, hogy előmozdítsuk külkapcsolatainkban a fenntartható fejlődés programját 

– szoros együttműködésben az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével, a 

Bizottság alelnökével, valamint a többi szakpolitikáért felelős biztostársakkal. Civil 

társadalmi és parlamenti képviselői hátterem is arra motivál, hogy ezt a küldetést az európai 

szakpolitikák, programok és projektek tervezésének és végrehajtásának kulcsszereplőivel, az 

Európai Parlamenttel, valamint a civil társadalommal partnerségben és szorosan 

együttműködve hajtsuk végre. 

Az elszámoltathatóság és a szigorú etikusság mindig minden tevékenységem alapjául 

szolgált. Mindig is kiemelt figyelmet fordítottam arra, hogy elkerüljek minden olyan 

gazdasági tevékenységhez fűződő kapcsolatot, amely összeférhetetlenséghez vezethet. 

Vállalom, hogy új feladatkörömben kinevezésemtől fogva teljes mértékben tiszteletben 

tartom az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkének (3) bekezdésében és az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 245. cikkében előírt, a függetlenséggel, átláthatósággal, 

pártatlansággal és rendelkezésre állással kapcsolatos kötelezettségeket. 

Kinevezésem esetén maradéktalanul tiszteletben tartom a Szerződés betűjét és szellemét, és 

különösen azt az előírást, hogy mindig az európai érdekek védelmében járjak el, és senkitől 

ne fogadjak el utasításokat. Tiszteletben fogom tartani az Európai Bizottság tagjainak 

magatartási kódexét, valamint annak az összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseit. 

Érdekeltségi nyilatkozatom teljes és a nyilvánosság számára hozzáférhető, melyet bármilyen 

változás esetén haladéktalanul frissíteni fogok. 

 

2. A portfólió irányítása és együttműködés az Európai Parlamenttel  

Hogyan írná körül szerepét, melyet a biztosi testület tagjaként betöltene? Milyen 

szempontból tekintené magát felelősnek és elszámoltathatónak a Parlament előtt saját, 

illetve hivatalának tevékenységével kapcsolatban? 

Milyen konkrét kötelezettségeket hajlandó vállalni a nagyobb átláthatóság, a kibővített 

együttműködés és a hatékony nyomon követés érdekében a Parlament álláspontjai és 

jogalkotási kezdeményezések iránti igényei tekintetében? A tervezett 

kezdeményezésekkel vagy a folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatban kész-e arra, 

hogy a Parlamentet a Tanáccsal egyenrangúan ellássa információval és 

dokumentumanyaggal? 

Kinevezésem esetén teljes mértékű politikai felelősséget fogok vállalni a megbízólevelemben 

rögzített illetékességi területhez tartozó tevékenységekért. Hiszem, hogy az Ursula von der 
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Leyen vezette Bizottság erős csapat lesz, amely elkötelezett a közös irányvonalat biztosító 

értékek mellett. Nagyra értékelem a kollegialitás elvét, és teljes mértékben együtt fogok 

működni a biztosi testület többi tagjával. 

Elkötelezett vagyok a Bizottság megválasztott elnöke által megnevezett általános prioritások 

előmozdítása iránt, mint például a növekedés és munkahelyek, a zöld megállapodás, az 

európai digitális menetrend, Európa globális szerepének erősítése és a migráció szabályozása. 

Meggyőződésem, hogy a biztosi testületen belüli szoros együttműködés alapvető fontosságú 

az egyes szakpolitikák minősége és hatékonysága, valamint a közöttük lévő koherencia 

biztosítása érdekében. Igazi erőnk az együttműködésben rejlik. Finn miniszterelnök-

helyettesként vezető beosztást töltöttem be egy koalíciós kormányban. Munkám lényege a 

különböző pártok és érdekek közötti konszenzus kialakítása volt. Csapatjátékos vagyok. 

Az a megtiszteltetés ért, hogy 16 éven át képviselhettem választókerületemet a finn 

parlamentben. Hiszek a képviseleti demokráciában, így az Európai Parlament erős szerepében 

is. Együtt fogok működni a Parlamenttel és a vonatkozó szakbizottságokkal a szakpolitikai 

döntéshozatal folyamatának minden szakaszában, és kész vagyok rendszeresen részt venni a 

politikai párbeszédben. Az intézményközi együttműködés kiemelkedő fontosságú az EU 

intézményi rendszerének zökkenőmentes működése, valamint döntéshozatali rendszerünk 

hatékonysága és legitimitása érdekében. Nyitottsággal, kölcsönös bizalommal, 

hatékonysággal és rendszeres párbeszéddel együtt dolgozhatunk közös céljaink 

előmozdításán. 

A megválasztott elnök politikai iránymutatása és megbízólevelei ezen alapelveket tükrözik, 

amelyek az Európai Parlament és a Bizottság közötti különleges kapcsolat megerősítését 

célozzák. Ezt rendkívüli értéknek tartom és vállalom a rendszeres információáramlás 

biztosítását, az Európai Parlament képviselői által a Bizottsághoz intézett, a saját 

feladatkörömbe tartozó kérdések gyors és pontos megválaszolását, közvetlen kommunikációt 

a szakbizottságok tagjaival, valamint azt, hogy szükség esetén rendelkezésre fogok állni 

kétoldalú találkozókon, illetve az Európai Parlament plenáris vagy bizottsági ülésein 

egyaránt. 

Elkötelezem magam az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokat szabályozó 

keretmegállapodás, valamint a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi 

megállapodás végrehajtása mellett. Ursula von der Leyen megválasztott elnök támogatja az 

Európai Parlament jogalkotási kezdeményezési jogát. Magam is teljes mértében támogatom 

ezt a célkitűzést az arányosság, a szubszidiaritás és a minőségi jogalkotás elvének tiszteletben 

tartása mellett. Tudatában vagyok annak, hogy elszámolással tartozom az Európai Parlament 

közvetlenül megválasztott tagjai felé, és ez rendkívüli megtiszteltetés számomra. 

Gondoskodni fogok róla, hogy a parlamenti bizottságokat a Tanáccsal egyenjogúan 

bevonjunk a felelősségi körömbe tartozó minden fontos kérdésbe. 

 

Kérdések a Fejlesztési Bizottság részéről 

3. A fenntartható fejlődési célok végrehajtása és ütemterve  

Az Európai Parlament és az Európai Tanács kérte, hogy a Bizottság terjessze elő a 

fenntartható fejlődési célok végrehajtásának hatékony és integrált európai stratégiáját, 
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amely 2030-ig részletes ütemtervet, célkitűzéseket és konkrét intézkedéseket, valamint 

nyomonkövetési és felülvizsgálati mechanizmusokat tartalmaz.  

Mi a biztosjelölt véleménye egy ilyen stratégiáról – mikor lehetne elfogadni, milyen 

lehetőségek lennének a fenntartható fejlődést szolgáló szakpolitikai koherencia 

fokozására, valamint felvázolná-e a biztosjelölt, hogy mely fenntartható fejlődési célok 

esetében bírhat az uniós fejlesztési együttműködés különös jelentőséggel és hozzáadott 

értékkel? 

Szilárd meggyőződésem, hogy az Európai Uniónak továbbra is vezető szerepet kell játszania 

a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrend globális 

végrehajtásában, valamint a szegénység egész világon történő felszámolásában. Az Unió 

fenntartható fejlődési célok megvalósítása melletti elkötelezettsége tükrözi értékeinket, és 

erőteljesen jelzi, hogy az Unió a multilateralizmust támogatja.  

Ursula von der Leyen leendő elnök rendíthetetlen elkötelezettségét fejezte ki a fenntartható 

fejlődési célok mellett. Egyrészt kötelezettséget vállalt a tagállamok felé azt illetően, hogy az 

európai szemesztert olyan eszközzé alakítja, amely integrálja a fenntartható fejlődési célokat. 

Ezenkívül az egyes biztosok feladatul kapták, hogy saját szakpolitikai területületükön 

gondoskodjanak a fenntartható fejlődési célok eléréséről, melyek átfogó végrehajtása a 

biztosi testület kollektív felelőssége lesz.  

Mind a 17 fenntartható fejlődési cél kapcsolódik egymáshoz. A források hatékony 

felhasználásának és az addicionalitás elvének biztosítása érdekében folytatnunk kell annak 

feltárását, hogyan használhatjuk ki teljes mértékben a fenntartható fejlődési célok közötti 

kapcsolatokat; például azáltal, hogy jobban közelítjük egymáshoz a fenntartható fejlődés 

társadalmi és gazdasági aspektusait, illetve az éghajlattal és a környezettel kapcsolatos 

menetrendünket. Kiemelkedő fontosságú számomra, hogy együttműködjek és egyeztessek 

biztostársaimmal a szakpolitikák koherenciájának biztosítása érdekében, és iránytűként 

használjuk a fenntartható fejlesztési célokat ahhoz, amit itthon és külföldön, az EU-n belül és 

kívül csinálunk. 

Konkrét feladatomnak tekintem, hogy az EU partnerországaival szoros együttműködésben 

hozzájáruljunk a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrendhez. Kinevezésem esetén elsősorban 

a következők útján szándékozom megtenni ezt:  

Építeni kívánok elődöm munkájára abban a tekintetben, hogy ösztönözzem a tagállamokat a 

0,7 %-os hivatalos fejlesztési támogatási (ODA) cél elérésére. 

Meg fogom ragadni azokat a lehetőségeket, amelyeket a következő Bizottság szakpolitikai 

prioritásainak külső aspektusai tartogatnak: gondolok például a zöld megállapodásra, amely a 

világ minden részének országaival kialakítandó partnerségek útján támogatja a 2030-ig tartó 

időszakra szóló menetrend és a fenntartható fejlődési célok végrehajtását. Ezeknek a 

partnerségeknek támogatniuk kell a fenntartható fejlődési célok nemzeti szinten történő 

integrálását. A 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend kulcsszerepet játszik majd abban is, 

hogy javítsuk az országszintű koordinációt az Európai Unió tagállamaival. 

Azon fogok munkálkodni, hogy a javasolt Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi 

Együttműködési Eszköz teljes mértékben összhangban legyen a 2030-ig tartó időszakra szóló 

menetrenddel. Ez egy komoly lehetőség partnerországaink abban való támogatására, hogy 

megvalósítsák a fenntartható fejlődési célokat. A tagállamokkal kialakított országszintű közös 
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eredménykereteink alapját a fenntartható fejlődési célokra vonatkozó nemzeti keretek adják 

majd. Végül, de nem utolsósorban garantálni kívánom, hogy szorosan együttműködünk a 

többi partnerrel, többek között a civil társadalommal és olyan nemzetközi szervezetekkel, 

mint például az ENSZ, a Világbank, a Nemzetközi Valutaalap és mások, hogy felgyorsítsuk 

közös menetrendünk végrehajtását és világszerte javítsuk a nyomon követést és a 

felülvizsgálatot. Ennek elérése érdekében szorosan együtt fogok működni az Európai 

Parlamenttel és a Tanáccsal. 

 

4. A GNI 0,7 %-t kitevő hivatalos fejlesztési támogatás (ODA) 

A Tanács 2015 májusában újra megerősítette, hogy az EU kötelezettséget vállal arra, 

hogy kollektív hivatalos fejlesztési támogatását az EU bruttó nemzeti jövedelmének 

0,7%-ára növeli. 2018-ban azonban mindössze négy tagállam fordította GNI-jének 

0,7%-át vagy annál többet a hivatalos fejlesztési támogatásra, míg a hivatalos fejlesztési 

támogatás GNI-arányos mértéke 12 tagállamban csökkent. Nemcsak az uniós fejlesztési 

támogatás címzettjei számára, hanem intézményeink hitelessége és a polgáraink által 

belénk vetett bizalom szempontjából is fontos, hogy Uniónk eleget tegyen a vállalt 

kötelezettségeknek, beleértve a fejlesztésfinanszírozásra vonatkozókat is.  

Biztosként milyen lépéseket – többek között esetleg az éves elszámoltathatósági 

jelentések Bizottság általi előkészítésének újbóli bevezetését – tenne annak biztosítása 

érdekében, hogy az EU és tagállamai eleget tegyenek fejlesztésfinanszírozási 

kötelezettségvállalásaiknak?  

Nem fogunk spórolni az erőfeszítésekkel ezzel a kritikus kérdéssel kapcsolatban. A 

szegénység felszámolása a globális fenntartható fejlődés előfeltétele, valamint az EU 

fejlesztési és együttműködési politikájának központi eleme. Az EU a fejlesztési 

együttműködés globális vezéralakja kell, hogy maradjon. 

2018-ban az Európai Unió kollektív hivatalos fejlesztési támogatása (ODA) az EU bruttó 

nemzeti jövedelme 0,47 %-ának felelt meg, jelentősen elmaradva attól a céltól, hogy 

együttesen GNI-nk 0,7 %-ának megfelelő ODA-t bocsássunk rendelkezésre 2030-ig. Az 

Európai Unió tagállamaitól származó ODA elmúlt két évben tapasztalt csökkenése 

aggodalomra ad okot, és feltett szándékomban áll keményen dolgozni e tendencia 

megfordításán.  

Elsődlegesen a tagállamok felelnek az ODA-célok teljesítéséért. Négy tagállam már teljesíti a 

0,7 %-os ODA/GNI célt, amiért elismeréssel adózok előttük, de közösen többet kell tennünk. 

Az Európai Bizottság folyamatosan nyomon követi az EU kollektív, valamint a tagállamok 

egyéni teljesítményét. Kérni tervezem a tagállamoktól annak részletezését is, hogy milyen 

módon szándékoznak eljárni annak érdekében, hogy 2030-ra megfeleljenek ennek a 

célkitűzésnek. A 17. fenntartható fejlődési cél (partnerségek a célok megvalósítása 

érdekében) tartalmazza a GNI 0,7 %-ának elérésére vonatkozó kötelezettségvállalásunkat, 

valamint a 17. cél 17.2. célértékéhez kapcsolódva a legkevésbé fejlett országok (LDC) felé 

tett kötelezettségvállalásunkat.  

Az elszámoltathatósági jelentések tekintetében azt biztosan állíthatom, hogy szorosan 

nyomon kívánom követni a tagállamok fejlesztésfinanszírozással kapcsolatos 

kötelezettségvállalásait. Figyelembe kell majd vennünk az ENSZ fenntartható fejlődési 
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célokkal foglalkozó, 2019. szeptember 24-25-én New Yorkban tartott csúcstalálkozójának és 

a fejlesztésfinanszírozásról szóló magas szintű párbeszédének a konkrét eredményeit. 

A több ODA vállalására tett ígéret azt is jelenti, hogy rendkívül konkrétan meg kell 

határoznunk, hogy a hivatalos fejlesztési támogatással milyen eredményeket érhetünk el. A 

következő öt évben fő célkitűzésem annak biztosítása lesz, hogy a fejlesztés európai modellje 

az új globális realitásokat figyelembe véve alakuljon, ahogy ez a megbízólevelemben is 

szerepel. E modellnek stratégiai jellegűnek és hatékonynak kell lennie, megfelelő ár-érték-

arányt kell biztosítania, továbbá hozzá kell járulnia szélesebb körű politikai prioritásainkhoz. 

Örömmel egyeztetek majd a tagállamokkal és az Európai Parlamenttel fejlesztési 

együttműködésünk modernizálásáról is. 

 

5. Gazdasági partnerségi megállapodások/ Az Afrikára vonatkozó uniós stratégia/ 

/Kereskedelem 

Az EU Afrikával fenntartott kapcsolatai egyrészt a Cotonoui Megállapodásra és a 

gazdasági partnerségi megállapodásokra, másrészt a nemzetközi fejlesztési 

együttműködésre épülnek. A kereskedelem és a beruházások kulcsfontosságúak a jólét 

megteremtéséhez a fejlődő országokban. 

A nemzetközi partnerségekért felelős biztosjelöltként a Bizottság megválasztott elnöke 

megbízást adott Önnek arra, hogy az EU–Afrika fenntartható szövetségre építve új, 

átfogó stratégiát dolgozzon ki Afrika vonatkozásában.  

Hogyan képzeli el az új stratégia különböző pilléreit, és hogyan integrálja majd az új 

stratégia a kereskedelmet, a gazdasági partnerségi megállapodásokat és a fenntartható 

beruházásokat? Hogyan tervezi az együttműködést és a munkamegosztást 

kereskedelempolitikáért felelős biztossal?  

Mi a véleménye az Afrikai kontinentális szabadkereskedelmi megállapodásról 

(AfCFTA) és milyen kilátások vannak Ön szerint egy kontinensszintű kereskedelmi 

partnerség kialakítására, amire Jean-Claude Juncker szólított fel az új Afrika–Európa-

szövetségben? 

A legnagyobb kereskedelmi partnerként, beruházóként és donorként Európa régóta Afrika 

partnere. Ugyanakkor Afrika és Európa együtt sokkal többet érhetne el, és sokkal többet is 

kell elérniük. Összefonódó sorsunk a fenntartható fejlődés melletti közös elkötelezettséget 

kíván, egyenlő felek igazi partnerségeként. 

Szem előtt tartva az afrikai kontinens növekvő gazdasági jelentőségét, valamint az Afrika 

változó dinamikáira irányuló globális figyelmet, az EU-nak fokoznia kell szerepvállalását a 

fenntartható beruházásokra és munkahelyekre irányuló Afrika–Európa szövetségre építve. A 

szövetség reflektál gondolkodásmódunk megváltoztatásának szükségességére, hiszen erősebb 

összeköttetéseket szorgalmaz Afrika és Európa között, továbbá stratégiai párbeszédet mozdít 

elő a magánszektorral. Menetrendünk a következő legfontosabb tengelyek köré épül: a 

fenntartható magánberuházások közösségi bevonása, a beruházási klíma javítása, az Afrikán 

belüli és az interkontinentális kereskedelem fokozása, továbbá a munkahelyteremtés segítése 

és a foglalkoztathatósághoz hozzájáruló készségek fejlesztése. 
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A főképviselővel/alelnökkel, valamint a szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős biztossal 

együttműködésben, továbbá a többi biztossal, köztük a kereskedelempolitikáért felelős 

biztossal konzultálva fogok dolgozni az Afrikára vonatkozó, átfogó új stratégia kialakításán. 

Hiszek abban, hogy e szövetségnek növekednie kell, és nagyobb sebességbe kell kapcsolnia, 

méghozzá erősebb politikai és gazdasági partnerségek, az uniós tagállamok által végrehajtott 

több kényszerbeszerzés és nagyobb részesedés, több eszköz és az eszközök összehangoltabb 

felhasználása, az uniós és afrikai vállalkozásokkal folytatott nagyobb mértékű koordináció, a 

két kontinensen átívelő emberek közötti kapcsolatok számának növelése, valamint a helyi 

körülményekhez való nagyobb mértékű finomhangolás révén. Ezenkívül az EU-nak élen kell 

járnia a magas színvonalú fejlesztés terén Afrikában, teljes mértékben integrálva az 

éghajlattal, a környezettel, a biológiai sokféleséggel és a társadalommal kapcsolatos 

prioritásokat. A technológia és különösen a digitális technológia terén ugrásszerű fejlődést 

kiváltani hivatott, folyamatban lévő afrikai kezdeményezések támogatásával újabb 

lehetőségek fognak kibontakozni. 

Konkrétan a kereskedelemmel kapcsolatos kérdések tekintetében úgy vélem, hogy az eddig 

ösztönzött megközelítés a helyes útirány. A kereskedelmet és a beruházásokat integrált 

módon kell kezelni. A fenntartható növekedés és a tisztességes munkahelyteremtés 

szempontjából ezek ugyanazon érme két oldalának számítanak. A regionális és a 

kontinentális szintű gazdasági integrációs folyamat előmozdítása Afrikában, valamint az EU-

val való kereskedelmi kapcsolatok fellendítése ezért az Unió prioritásaival összhangban álló, 

koherens gazdasági stratégia alapvető elemének számít. A kereskedelmi biztossal együtt ezért 

gondoskodni fogok arról, hogy a kereskedelem és a beruházás továbbra is prioritást élvezzen 

az Afrikával kapcsolatos gazdasági menetrendünkben.  

Az EU kereskedelemösztönző támogatást nyújt a kulcsszereplők kapacitásépítésének 

fokozásához annak biztosítása érdekében, hogy az afrikai kontinens teljes mértékben 

kihasználhassa a kereskedelmi megállapodások által teremtett lehetőségeket, és így a 

kereskedelem hozzájáruljon a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. Támogatjuk 

partnerországainkat abban, hogy régión belüli és kétoldalú kereskedelmi megállapodásokat 

alakítsanak ki és hajtsanak végre, különös tekintettel a gazdasági partnerségi 

megállapodásokra és az afrikai kontinentális szabadkereskedelmi területre.  

Az EU a kezdetektől fogva az afrikai integrációs folyamat legnagyobb támogatója, és a 

jövőben is segíti és támogatja ezt a törekvést. Az afrikai kontinentális szabadkereskedelmi 

terület erősebb uniós támogatása jelentős politikai tőkét fog eredményezni. Meggyőződésem, 

hogy jobban kell hasznosítanunk az uniós tapasztalatokat, nem csupán a kereskedelem terén, 

hanem a gazdasági integrációs folyamatokkal kapcsolatos összes szakértelem 

felhasználásával. 

 

6. A nemek közötti egyenlőség szempontjainak a fejlesztés terén történő érvényesítése 

Hogyan képzeli el a biztosjelölt a nemek közötti egyenlőség és a nők szerepének 

erősítése érdekében a fejlesztési politikákban végzendő jövőbeli munkát, különös 

tekintettel az oktatáshoz való hozzáférésre, valamint a nőkkel és lányokkal szembeni 

hátrányos megkülönböztetés és erőszak elleni küzdelemre, és hogyan fog mindez a 

gyakorlatban megjelenni jelenleg előkészítés alatt álló, nemekre vonatkozó III. 

cselekvési tervben?  



 

9 
 

A nemek közötti egyenlőség, valamint a nők és lányok társadalmi szerepvállalásának 

növelése továbbra is kiemelt prioritás marad, és ezt a szempontot minden tevékenységünkben 

érvényre fogjuk juttatni. A lányok oktatásban való részvétele az egyenlőség megerősítésével, 

a készségek fejlesztésével és az inkluzív növekedés előmozdításával járul majd hozzá a 

globális fejlődéshez. 

A nők emancipációjának előmozdítása a vezetőkön múlik. És ez az európai intézményeken 

belül kezdődik. Ursula von der Leyen leendő elnök példát mutat azzal, hogy nemek közötti 

paritást biztosít csapatán belül, és büszke vagyok arra, hogy részese lehetek ennek. A nemek 

közötti egyenlőség előmozdításéhoz nem kell nőnek lennünk, de a nemek közötti egyenlőség 

szempontját érvényesítő vezetésre van szükség ahhoz, hogy a lányok és nők központi 

helyzetbe kerüljenek.  

Az oktatás előfeltétel a nők és lányok társadalmi szerepvállalásának növeléséhez. Az elmúlt 

években tapasztalt fejlődés ellenére továbbra is vannak különbségek. Különösen azokban a 

szubszaharai-afrikai országokban szeretném fokozni az erőfeszítéseinket, amelyekben a 

legnagyobb a nemek közötti szakadék, hogy együtt olyan oktatási rendszereket alakíthassunk 

ki, amelyek az oktatás során és az oktatás által ösztönzik a nemek közötti egyenlőséget. 

Gondoskodnunk kell arról is, hogy a nők és a lányok hozzáférhessenek a műszaki és 

szakképzéshez, a munkaerőpiac inkluzív legyen és bátorítsa a nők részvételét.  

Sajnálatos módon a nők és lányok ellen elkövetett erőszak még mindig a legelterjedtebb 

súlyos következményekkel járó emberijog-sértés a világon. Minden nemzetközi partnerrel 

együtt kell működnünk, hogy véget vessünk ennek a szégyennek. Az olyan törekvések, mint 

például a Reflektorfény kezdeményezés, amely egyesíti az ENSZ és az EU, a civil társadalom 

és kormányok súlyát és erejét, alapvetően fontosak annak biztosítása érdekében, hogy 

tényleges eredményeket érjünk el. Növelni fogom arra irányuló erőfeszítéseinket, hogy 

másokat is bevonjunk, ideértve a magánszektort is, hogy segítsenek nekünk leküzdeni a nők 

és lányok ellen elkövetett erőszakot. 

Az elmúlt években számos eredményt sikerült elérni. A nemek közötti egyenlőségre 

vonatkozó jelenlegi cselekvési terv1 hozzájárult a nemek közötti egyenlőség kérdésének 

világszintű előmozdításához. A cselekvési terv az intézményi kultúrán belüli elmozdulást 

idézett elő az Unió és a tagállamok alkalmazottainak körében, az Unió küldöttségein is. Azt 

az ambiciózus célt is kitűzte, hogy 2020-ra minden új fejlesztési intézkedés 85 %-a célba 

vegye a nemek közötti egyenlőséget. Még nem tartunk itt, és e célkitűzés elérése érdekében a 

jövőben is folytatni szándékozom erőfeszítéseink összehangolását a tagállamokkal.  

A Bizottság megkezdte a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó uniós cselekvési terv 

független értékelését, melynek segítségével számba vehetjük majd az eddig elért 

eredményeket és levonhatjuk a tanulságokat a jövőre nézve. Valószínű, hogy 2020 után még 

mindig szükség lesz egy olyan konkrét intézkedéseket tartalmazó tervre, amely kézzelfogható 

eredményekre váltja politikai kötelezettségvállalásainkat. Szeretném megragadni az alkalmat 

arra, hogy megköszönjem az Európai Parlamentnek az e tekintetben nyújtott támogatását, 

valamint a jövőre vonatkozóan, a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó esetleges III. 

cselekvési terv tekintetében is kérjem azt.  

                                                 
1 A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó II. uniós cselekvési terv – A nemek közötti egyenlőség és a nők 

társadalmi szerepvállalásának növelése: az EU külkapcsolati politikájának hozzájárulása a nők és a lányok 

életének átalakulásához (2016–2020), SWD (2015) 182 final, 2015.9.21. 
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Egy dolog világos: a nemek közötti egyenlőségre nem szabad pusztán egy önmagában álló 

célként (az 5. fenntartható fejlődési cél) tekintenünk, sokkal inkább egy alapvető, területeken 

átívelő célkitűzésként, ha teljesíteni kívánjuk a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrendet.  

Hangsúlyozni szeretném rendíthetetlen politikai és személyes elkötelezettségemet annak 

biztosítása iránt, hogy az EU álljon azon nemzetközi erőfeszítések élén, amelyek a nemek 

közötti egyenlőség megvalósítását célozzák világszerte. A ránk váró kollektív munkára a 

mindenki számára fenntartható jövőhöz szükséges előfeltételként tekintek, és szándékomban 

áll szorosan együttműködni az egyenlőségért felelős biztossal és többi biztostársammal annak 

érdekében, hogy koherenciát biztosítsunk a külső és belső politikáink között. 

 

7. Éghajlatváltozás és erdőirtás 

A fejlődő országok különösen ki vannak téve az éghajlatváltozás hatásainak, és az 

éghajlatváltozás mérséklését és az annak hatásaihoz való alkalmazkodást célzó, 

szükséges intézkedések közé tartozik a globális erdőirtás megállítása. Erre azért is 

szükség van, hogy megvédjük az erdőkben élő és más kiszolgáltatott személyek jogait és 

megélhetését, és csökkentsük a biológiai sokféleség globális csökkenésének riasztó 

mértékét. 

A Parlament felszólított arra, hogy jelentősen növeljék az éghajlat-politikai fellépés 

támogatását a fejlődő országokban, különös tekintettel az alkalmazkodásra, valamint 

készítsenek erdőirtás elleni cselekvési tervet, amely szabályozási intézkedéseket 

tartalmaz, többek között az erdőket veszélyeztető termékekhez kapcsolódó ellátási 

láncokra vonatkozó kötelező kellő gondosság előírását, valamint az EU összes 

kereskedelmi és beruházási megállapodásába beillesztendő ambiciózus erdőspecifikus 

rendelkezéseket.  

Hogyan látja meg az éghajlatpolitikai fellépéseket a fejlődő országokban? Milyen új 

uniós intézkedéseket javasolna az erdőirtás és a biológiai sokféleség csökkenése 

kezelésére ezekben az országokban, és – adott esetben – milyen jogalkotási 

kezdeményezéseket tartalmaznának e javaslatok? 

Az EU már jelenleg is élen jár az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a környezetvédelmi 

intézkedések terén. Nem szabad csökkentenünk ambícióink szintjét, hanem még magasabb 

célokat kell kitűznünk az ökológiai, társadalmi és gazdasági szempontból egyaránt 

fenntartható globális fejlődés előmozdítása érdekében. 

2014 óta a nemzetközi együttműködés és a fejlesztéspolitika területéhez tartozó 

környezetvédelmi és éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések több mint 9 milliárd EUR-

s nagyságrendűek voltak. Ez pénzügyi eszközeink 23 %-ának felel meg, vagyis meghaladtuk 

a 20 %-ban rögzített célt. Az éghajlatváltozás elleni küzdelmet és a környezetvédelmet 

minden szinten érvényesítettük, és a partnerországokkal folytatott minden tevékenységbe 

beépítettük.  

Tevékenységeink a megújuló energiák fokozására, a fenntartható mezőgazdasági és 

élelmiszerrendszerek támogatására, a biológiai sokféleség megőrzésére, az integrált 

városfejlesztésre, valamint a körforgásos és a zöld gazdaságra összpontosítottak. 
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Erős külső dimenzióra van szükségünk az európai zöld megállapodás kiegészítéséhez, 

valamint a partnerországokban az alacsony kibocsátású és körforgásos gazdaságra való 

áttérés támogatásához. Ehhez a sajátos körülményekhez igazított, testre szabott földrajzi 

megközelítésekre van szükség.  

Prioritásaim közé tartozik a partnerországok támogatása az éghajlatváltozás mérséklése és az 

ahhoz való alkalmazkodás, továbbá a biológiai sokféleség csökkenésének visszaszorítása 

terén, és beruházásaink is ezekre a kérdésekre fognak koncentrálni. Konkrétabban:  

– Az éghajlatváltozással kapcsolatban támogatni fogjuk a partnerországok Párizsi 

Megállapodás szerinti, nemzetileg meghatározott hozzájárulásainak aktualizálását és 

maradéktalan végrehajtását, továbbá támogatni fogjuk az országok alkalmazkodási és 

katasztrófakockázat-csökkentési törekvéseit. Partnereinket a zöld és körforgásos gazdaság 

felé való elmozdulás irányába fogjuk vezetni. 

– Az erdőkkel kapcsolatban fokozni fogom az erőfeszítéseinket. Az erdészeti jogszabályok 

végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek kereskedelméről (FLEGT) szóló 

önkéntes partnerségi megállapodások tapasztalataira építve az erdők védelmét, helyreállítását 

és az erdőtelepítést ösztönző partnerségekre fogok törekedni. Ennek során szorosan 

együttműködöm majd a környezetért és óceánokért felelős biztossal.  

– A biológiai sokféleség tekintetében támogatom az EU vezető szerepét a Biológiai 

Sokféleség Egyezmény Kínában rendezendő, 2020. évi találkozójának előkészítésében, és 

növelni fogom a partnerországokkal a biológiai sokféleség és a természeti erőforrások 

megőrzéséről és fenntartható hasznosításáról folytatott munka nagyságrendjét.  

 


