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- A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői 
által elfogadott következtetések 

A fejlesztési miniszteri összetételben ülésező Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa, 

valamint a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői 2007. november 19-i 

ülésükön elfogadták az e feljegyzés mellékletében foglalt következtetéseket.

_____________
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MELLÉKLET

A TANÁCS ÉS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK 

A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI ÁLTAL 

ELFOGADOTT KÖVETKEZTETÉSEK

az EU bizonytalan helyzetekre adott válaszairól

1. A Tanács hangsúlyozza, hogy a bizonytalan helyzetek a fejlődés és a béke jelentős akadályát 

képezik. A bizonytalanság növelheti annak kockázatát, hogy meghiúsul a millenniumi

fejlesztési célok elérése, valamint regionális és globális biztonsági kockázatokat is jelenthet.

Következésképpen elengedhetetlen, hogy az EU – a fejlesztési politikával kapcsolatos európai 

konszenzus keretében – választ dolgozzon ki a bizonytalan helyzetekre.

2. A Tanács elismeri, hogy a bizonytalan helyzet fogalma gyenge vagy összeomlott rendszereket 

jelöl, valamint olyan helyzeteket, ahol a társadalmi szerződés meghiúsult, mivel az állam nem 

volt képes vagy nem volt hajlandó ellátni alapvető funkcióit, és teljesíteni kötelezettségeit és 

feladatait a jogállamiság, az emberi jogok és alapvető szabadságok, valamint a lakosság 

biztonsága és védelme, a szegénység csökkentése, a szolgáltatásnyújtás, az erőforrásokkal 

való átlátható és méltányos gazdálkodás, valamint a hatalomhoz jutás terén. A Tanács 

elismeri, hogy a bizonytalan helyzetek – többek között állami szinten is – olyan egymástól 

különböző és sajátos jellemzőkkel rendelkeznek, amelyek hozzájuk igazított politikai 

válaszokat tesznek szükségessé.

3. A bizonytalan helyzetekre megoldást keresve a Tanács hangsúlyozza a demokratikus 

kormányzás,1 a jogállamiság, az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartása, 

és a szegénység felszámolása, valamint az éghajlatváltozás és a migrációs kérdések 

fontosságát. 

  
1 A Tanács különösen a kormányzásról szóló tanácsi következtetésekre (14024/06) hívja fel a 

figyelmet.
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4. A Tanács üdvözli „Az EU bizonytalan helyzetekre adott válaszai felé – a fenntartható 

fejlődés, stabilitás és béke érdekében történő, nehéz körülmények közötti 

kötelezettségvállalásról” című bizottsági közleményt2, amely figyelembe veszi a folyamatban 

lévő nemzetközi vita alakulását, azonosítja a fő kérdéseket, valamint cselekvési 

irányvonalakat javasol. 

5. A Tanács az EU nevében jóváhagyja a bizonytalan államokban és helyzetekben történő 

megfelelő nemzetközi fellépésre vonatkozó alapelveket3, hangsúlyozza a bizonytalanságok 

kezelésekor alkalmazandó „egész kormányzatra vonatkozó megközelítéseket”, valamint 

felhívja a Közösséget és a tagállamokat, hogy megközelítéseiket ezen alapelvek szerint 

hangolják össze és igazítsák az adott körülményekhez.

6. A Tanács elismerését fejezi ki az Egyesült Nemzetek Szervezetének – különösen a 

Béketeremtő Bizottságnak, a Világbanknak és az Afrikai Fejlesztési Banknak – a bizonytalan 

helyzetek kezelésére irányuló folyamatos erőfeszítéseivel kapcsolatban, valamint 

hangsúlyozza, hogy az EU az ENSZ-szel és a bizonytalansági kérdésekkel foglalkozó egyéb 

többoldalú szereplőkkel létesített stratégiai partnerségeinek további megerősítésére törekszik.

7. A Tanács elismeri, hogy az Európai Uniónak hatékonyabban kellene felhasználnia a meglevő 

uniós politikai és külső fellépésre vonatkozó eszközök teljes körét a partnerországokban 

létrejövő bizonytalan helyzetek egységes és időszerű kezelése érdekében. Az EU által adott 

válaszoknak tehát politikai, diplomáciai, fejlesztési, biztonsági és humanitárius eszközöket is 

magukban kell foglalniuk.4

8. A humanitárius segítségnyújtással és a biztonsággal kapcsolatos – különösen a válság- és 

konfliktushelyzetben megjelenő – bizonytalansági jellemzők vonatkozásában a Tanács 

különösen a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzusra5, valamint a 

biztonságról és a fejlesztésről szóló következtetésekre6 hívja fel a figyelmet.

  
2 14356/07 + ADD 1.
3 Az OECD Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága (DAC) fejlesztési miniszterei által az 

OECD Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottságának 2007. évi magas szintű ülésén jóváhagyva.
4 Ideértve a fejlesztési politikával kapcsolatos európai konszenzust, az európai biztonsági 

stratégiát, a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzust, valamint az 
egyéb eszközöket és politikákat (a cotonoui partnerséget, a külső finanszírozási eszközöket).

5 15099/07.
6 15097/07.
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9. A bizonytalanság egyéb jellemzőivel kapcsolatban a Tanács határozott meggyőződése, hogy a 

hatékony megelőző válaszok biztosítása és a bizonytalan helyzetek kezelése szempontjából 

ugyanilyen fontos szerepe van a fejlesztési és politikai eszközöknek. Az Európai Uniónak az 

uniós eszközök megfelelő együttesét alkalmazva továbbra is részt kell vennie e helyzetek 

kezelésében, tiszteletben tartva azonban a felelősségvállalás elvét.

10. Bizonytalan helyzetekben különösen fontos a politikai párbeszéd, amelyet tovább kell 

fejleszteni és meg kell erősíteni. Ahol nem létezik ilyen párbeszéd, ott bizalomépítő 

intézkedések megfontolása javasolt. A Tanács úgy véli, hogy a civil társadalommal és a helyi 

hatóságokkal folytatott párbeszédre is szükség van. 

11. A Tanács megerősíti, hogy a bizonytalansággal kapcsolatos kérdéseknek az újonnan 

megjelenő adományozókkal folytatott párbeszéd részét kell képezniük, ideértve az ezen 

országokkal folytatott uniós és kétoldalú párbeszédet, valamint a pozitív hatások elérésére

képes regionális és szubregionális szereplőkkel és az egyéb nemzetközi szereplőkkel 

folytatott párbeszédet.

A bizonytalan helyzetek megelőzése és kezelése

12. A Tanács hangsúlyozza, hogy a közösségi és tagállami fejlesztési eszközök átfogó és előrelátó 

alkalmazására van szükség az MFC-k elérése felé történő előrelépés, valamint a bizonytalan 

helyzetek megelőzése és kezelése – többek között az alábbi kérdések megoldása – érdekében: 

o a demokratikus kormányzás kérdésének kezelése, amely a bizonytalanság megelőzésének 

és leküzdésének egyik alapeleme,

o hatékony és legitim politikai rendszerek létrehozása érdekében támogatás az államok azon 

képességének megerősítéséhez, hogy alapfunkcióikat betöltsék, valamint az állami 

intézmények és a társadalom – beleértve a nem állami szereplőket (NSA) – közötti építő 

jellegű kapcsolatok erősítése, 
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o a meglévő diagnosztikai és értékelési eszközök továbbfejlesztése, különösen a tagállamok, 

a Bizottság és a Tanács Főtitkársága által történő közös (például a közösségi kormányzási 

profilon, a konfliktusok gyökerét jelentő okokra vonatkozó jegyzékeken és egyéb 

eszközökön alapuló) elemzés és információcsere révén,

o a nők alapvető szerepének elismerése és a nemek közötti egyenlőség előmozdítása, 

különösen a nőknek a politikai, társadalmi és gazdasági szerepük növelése céljából a 

döntéshozatali folyamatokba történő bevonása révén,7

o a nemen alapuló és szexuális erőszak kezelése különösen a nőkkel és gyermekekkel 

szemben konfliktushelyzetben elkövetett jogsértések folyamatos figyelemmel kísérése 

révén, valamint a kapcsolódó bűncselekmények megelőzésének és üldözésének 

támogatása,

o megoldás keresése az éghajlatváltozással kapcsolatos és a migrációs kérdésekre,

o a kiszolgáltatott helyzetű csoportok speciális igényeinek figyelembevétele és kezelése, 8

o a demokratikus kormányzásra, a jogállamiságra, az emberi jogokra és a szegénységi 

szintekre vonatkozó információkon alapuló korai előrejelzési mechanizmusok 

kifejlesztése, valamint konfliktusérzékeny megközelítések alkalmazása. E tekintetben 

fontos a civil társadalom hozzájárulása is; 

o a bizonytalanság megelőzésének és kezelésének előnyben részesített keretét képező 

országstratégiai dokumentumok (CSP-k) szerepének a nemzeti fejlesztési stratégiákkal 

összhangban történő erősítése,

o az EFA és a közösségi finanszírozási eszközök (DCI, ENPI, IfS, EIDHR) hatékonyabb 

alkalmazása, különösen az alábbiak révén:

§ specifikus (a szükségleteket jobban figyelembe vevő) országos és regionális 

elosztási feltételek alkalmazása, valamint az előre nem látható szükségletek 

megfelelő teljesítésének biztosítása,

§ a bizonytalan helyzetek szempontjainak az AKCS-országoknak szóló 

kormányzási kezdeményezés felülvizsgálatába történő bevonása, valamint a 

DCI-országok vonatkozásában hasonló eszközök kifejlesztése,

§ a pénzügyi eszközök és eljárások rugalmasabbá tétele és gyors válaszadási 

képességgel történő felruházása;

  
7 A Tanács az ENSZ BT nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 1325. sz. határozatára hívja 

fel a figyelmet.
8 A Tanács különösen a gyermekekre és a fegyveres konfliktusokra vonatkozó uniós 

iránymutatásokra (15634/03) és az ezen iránymutatások végrehajtásáról szóló stratégiára hívja 
fel a figyelmet (11521/04)
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o a segélyezés, helyreállítás és fejlesztés összekapcsolásáról (LRRD) szóló stratégiai keret 

megerősítése, különösen a demokratikus kormányzás és az intézményi fejlesztések 

integrálása révén,

o a komplementaritásra és a munkamegosztásra vonatkozó uniós magatartási kódex 

alkalmazása különösen az alábbiak terén:

§ megállapodás a kiegészítő pénzügyi eszközöknek a bizonytalan helyzetben lévő, 

különösen a segélyezés szempontjából mellőzött államokhoz történő 

eljuttatásának legmegfelelőbb módjáról,

§ az országok szintjén meglévő jelentős átfedések és hiányosságok azonosítása a 

meglévő és a kiegészítő pénzügyi eszközök jobb elosztása érdekében, 

§ kiszámítható és fenntartható pénzügyi támogatás biztosítása,

§ a szegénység, valamint a társadalmi és nemi egyenlőtlenség kezelése a meglévő 

eszközök átalakításával, a millenniumi fejlesztési célok bizonytalan helyzetekben 

való megvalósításának elősegítése (pl. a szociális ágazatokban történő 

adományozói szerepvállalás biztosítása) érdekében, 

§ az EU által a bizonytalan helyzetekre adott válaszok kísérleti eseteken keresztül 

történő tesztelése.

Szervezési kérdések

13. Az EU egészének biztosítania kell, hogy a partnerei által a bizonytalan helyzetek kezelése 

érdekében tett erőfeszítésekhez nyújtott uniós támogatás jobb reagálóképességű, gyorsabb és 

rugalmasabb legyen. Testre szabott, határozott és holisztikus, diplomáciai fellépést, 

humanitárius segítségnyújtást, fejlesztési együttműködést és biztonsági intézkedéseket 

egyaránt magában foglaló megközelítésre van szükség. Ehhez az alábbiak szükségesek:

o rendszeres és fokozott koordináció a Bizottság, a Tanács Főtitkársága és a tagállamok 

között, központi szinten és a helyszínen egyaránt, 

o a kockázatelemzések és a kapcsolódó válaszok rendszeres cseréje az uniós 

misszióvezetők helyszíni találkozóin, illetve központi szinten az intézmények és a 

tagállamok közti munkaegyeztetéseken keresztül, valamint a Tanács 

munkacsoportjaiban,
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o a központi szintű és a helyszínen folytatott közös elemzés és információcsere 

kereteinek javítása,

o a komplementaritásra és a munkamegosztásra vonatkozó magatartási kódex keretében 

elvégzendő az adományozók komparatív előnyeinek elemzése,

o a személyzeti igazgatásnak különösen a közös képzés és a bizonytalan helyzetekben 

történő munkavégzésre vonatkozó megfelelő ösztönzők révén történő adaptálása. 

14. Ezenkívül szükség van a Bizottság, a tagállamok és a Tanács Főtitkársága által alkotott, a 

Bizottság elősegítői szerepvállalása mellett működő, országokra vonatkozó és tematikus ad 

hoc csoportok (CTT-k) létrehozására is. Ilyen csoportok néhány kísérleti eset vonatkozásában 

mielőbb megkezdhetnék működésüket, és konkrét bizonytalan helyzetek kezelésével 

foglalkozhatnának annak érdekében, hogy

o elmozdulás történjen országos szinten a koherensebb és koordináltabb tevékenységek 

felé, különösen a közös elemzések és közös programozás valamennyi lehetőségének 

kihasználása révén, az országstratégiai dokumentumok közös keretével összhangban 

(CFCSP),

o biztosított legyen az országstratégiai dokumentumok rendszeres felülvizsgálata és a 

helyzet alakulásához történő igazítása,

o azonosításra kerüljenek a bizonytalan helyzetekben nyújtandó költségvetési 

támogatásokra vonatkozó szabályok, 

o a segélyezés, helyreállítás és fejlesztés összekapcsolásáról szóló stratégiai keretre 

összpontosítva „válságot követő újjáépítés” történjen,

o kormányzási modellek kerüljenek alkalmazásra,

o feltárásra kerüljenek az országstratégiai dokumentumok – többek között a 

kormányzáshoz kötődő ösztönző keret révén történő – feltöltésének lehetőségei.
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Nyomon követés

15. A Tanács felkéri a Bizottságot, hogy a tagállamokkal és a Tanács Főtitkárságával szorosan 

együttműködve mérje fel a közösségi és kétoldalú pénzügyi eszközöket, valamint a 

tagállamok intervenciós lehetőségeit.

16. A Tanács felkéri a Bizottságot, hogy 2009-re terjesszen elő egy, az EU bizonytalan 

helyzetekre adott válaszairól szóló fenti következtetéseken, valamint a CTT-k és kísérleti 

esetek révén szerzett tapasztalatokon alapuló végrehajtási tervet. Ezt a tervet a tagállamokkal 

és a Tanács Főtitkárságával folytatott szoros együttműködésben, a nemzetközi szervezetek 

által a bizonytalan helyzetek vonatkozásában végzett munka figyelembevételével, valamint a 

civil társadalommal és az egyéb érdekelt felekkel folytatott párbeszéd alapján kell elkészíteni.

____________


