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Sajtónyilatkozat
Hogyan fogják a Magyar EP képviselők Brüsszelben feloldani a fejlődő országok
felzárkóztatására tett erőfeszítések és a fejlett országok saját gazdasági érdekei között
húzódó ellentmondásokat? Mit gondolnak a képviselő jelöltek:
Magyarország
kereskedelmi-, migrációs vagy agrárpolitikája összeegyeztethető-e a fejlődő országok
gazdasági és társadalmi fejlesztési céljaival?
A közelgő Európai Parlamenti választások kapcsán a HAND Szövetség megkereste a
képviselőjelölteket azzal a céllal, hogy figyelmükbe ajánljon egy olyan témát, mely
Magyarországon kevéssé ismert, viszont annál nagyobb jelentősségel bír mind az Únió, mind
pedig Magyarország külpolitikájára, különös tekintettel a globális nyitás kérdésére nézve.
A HAND Szövetség levelet írt az Európai Parlamenti választásokon induló
képviselőjelölteknek, hogy felkeltse a figyelmüket a nemzetközi fejlesztéssel foglalkozó
civilek által fontosnak tartott kérdésekre. Bár ez a terület Magyarországon kevéssé ismert,
viszont életbevágóan fontos mind a fejlesztéssel foglalkozó magyar civil szervezetek
valamint a magyar vállalkozások számára, hiszen óriási a tét az uniós forrásokhoz való
hozzáférés, és a munkájukat befolyásoló szakpolitikai döntések kapcsán.
A civil szervezetek felhívták továbbá egy másik témára is a képviselőjelöltek figyelmét. A
különböző nemzeti szakpolitikák összehangolása a fejlesztés szempontjából különösen
fontos (PCD - Policy Coherence for Development), azért, hogy az egyes tagországok, illetve az
EU kereskedelem- és gazdaságpolitikája, vagy az adózással kapcsolatos szabályozása – a
fejlesztési törekvésekkel összhangban kerüljenek kialakításra. Az EU számára
kulcsfontosságú ez a kérdés, és arra törekszik, hogy a szakpolitikák szinergiáit kihasználva ne
egymást kioltó, hanem egymást támogató mechanizmusok alakuljanak ki, melyek
előmozdítják a fejlődő országok gazdasági növekedését és társadalmi fejlődését.
A civil szervezetek célja egy igazságosabb Európa megteremtése, melynek kapcsán szeretnék
mobilizálni a civil szférát és az EU-s állampolgárokat is, hogy létrehozzanak egy olyan
párbeszédet, mely lehetőséget ad a választóknak arra, hogy olyan EP képviselők kerüljenek
megválasztásra, akik elkötelezettek a globális igazságosság, a szegénység csökkentése és
egy civilbarát, civileket támogató környezet kialakítása iránt.
A HAND Szövetség célja, hogy az EP képviselők - munkájuk során - céltudatosan támogassák
és képviseljék a nemzetközi fejlesztéssel foglalkozó magyar civil szervezetek érdekeit és azon
magyar vállalkozásokat amelyek tudásukat felhasználva magyar technológia export keretein
belül járulnak hozzá a fejlődő országokban a gazdasági növekedéshez.
További információ a "The Europe We Want" kampány honlapján érhető el.
(http://en.europewewant.eu). Ha kérdése van a HAND Szövetség munkatársaihoz, kérjük
forduljon szakpolitikusainkhoz Balogh Rékához (reka.balogh@hand.org.hu, 70-397-8637)
vagy Leiszen Mártonhoz (marton.leiszen@hand.org.hu, 70-365-5452).
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