
Tisztelt Képviselőjelölt! 

 

Kérjük engedje meg, hogy a közelgő Európai Parlamenti választások kapcsán levelünkkel 
megkeressük Önt, és felhívjuk a figyelmét egyes, a HAND Szövetség által fontosnak tekintett 
ügyekre.  

A HAND Szövetség egy érdekképviseleti ernyőszervezet, melynek célja a magyar nemzetközi 
fejlesztésben résztvevő magyar civil szervezetek képviselete, illetve, hogy hozzájáruljon, hogy 
Magyarország nemzetközi fejlesztéspolitikája minél hatékonyabbá váljon. 

A Szövetség, és ezáltal a fejlesztésben érdekelt civilek számára is kiemelten fontos az EP 
választás, hiszen a Parlament sok esetben együttdöntési joggal rendelkezik a Tanáccsal karöltve, 
éppen ezért jelentős hatással bír az európai fejlesztéspolitikára és sok más olyan szakpolitikára 
is, amely valamilyen formában érinti a fejlesztéspolitikát. Habár korábban volt teljes jogú tagja a 
az EP fejlesztésért felelős bizottságának (Development Committee - DEVE), az elmúlt öt éves 
ciklusban lévén csak helyettes magyar tagja a testületnek a magyar érdekek, ügyek és 
álláspontok csak korlátozottan találtak képviseletre a bizottság munkája során. Holott a tét a 
Szövetség által képviselt magyar civil szervezetek és a fejlesztésben egyre aktívabb szerepet 
vállaló magyar cégek számára is nagy az uniós forrásokhoz való hozzáférés és a munkájukat 
befolyásoló szakpolitikai döntések kapcsán. Ezért a Szövetség és tagjai mindenképpen pozitív 
előrelépésnek tartanák, ha 2014-től egy teljes jogú magyar tag képviselné a magyar érdekeket és 
véleményeket a bizottságban.  

A magyar érdekeken túlmenően globális szinten a 2014 és 2015 közötti időszak meghatározó 
mérföldkő lesz a nemzetközi fejlesztés szempontjából, hiszen az Millenium Fejlesztési Célok 
(MGD) folyamata a végéhez közeledik, melyet az ENSZ keretein belül kialakítandó, 2015 után 
életbe lépő új fejlesztési keretrendszer vált majd fel. Ennek a folyamatnak a sikeréhez kiemelt 
fontosságú egy olyan, határozott és példamutató európai és tagállami fellépés kialakítása, amely 
képes reagálni a jelenlegi és jövőbeni kihívásokra egyaránt, biztosítva az igazságos és 
fenntartható fejlődést minden ország számára.  

Kiemelkedően fontos része az elkövetkező évek fejlesztési folyamatainak a szakpolitikák 
fejlesztési célú koherenciája is (PCD - Policy Coherence for Development), melynek célja, hogy 
a nem fejlesztési jellegű politikák – mint az egyes tagországok, illetve az EU kereskedelem- és 
gazdaságpolitikája, vagy az adózással kapcsolatos szabályozása – a fejlesztési törekvésekkel 
összhangban kerüljenek kialakításra. Az erre való törekvés azért is kulcsfontosságú, 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 HAND Szövetség, valamint az összes fejlesztésben érdekelt szereplő 
számára is rendkívül fontos, hogy mind az Európai Unió, mind pedig a tagállamok nem fejlesztési 
célú szakpolitikai törekvései ezen elvek mentén szülessenek meg. 

A fentiek alapján a HAND Szövetség a CONCORD-dal, a fejlesztéssel foglalkozó civil szervezetek 
európai ernyőszervezetével összhangban a következő üzeneteket fogalmazta meg az EP 
választáson induló képviselők számára: 

 
1. Az egyenlőtlenség mindenkit érint: A fejlődő és fejlett országok közötti társadalmi 

és gazdasági szakadék mélyülésének beláthatatlan következményei lehetnek. 
Elengedhetetlenek az olyan intézkedések, mint az igazságos adózás, a természeti 
erőforrások felhasználásának és az élelmiszertermelés fenntartható és igazságosabb 
rendszerének kialakítása és támogatása. 
 

2. Igazságosabb Európa egy igazságosabb világért: Az európai fejlesztéspolitikai 
erőfeszítések középpontjában a nem fejlesztési célú szakpolitikák (pl. kereskedelem, 
környezeti ügyek, pénzügy, migráció stb.) fejlesztési célokkal történő összehangolása 
kell, hogy álljon. 
 

3. Új társadalmi szerződés: Nagyon fontos az EU és az állampolgárai közötti szorosabb 
kapcsolat megteremtése, valamint a civil szervezetek véleményeinek a döntéshozatali 
folyamatokba való becsatornázása, részvételük biztosítása a szakértői és tanácsadói 
bizottságokban. 



 

A civil szervezetek célja tehát egy igazságosabb Európa megteremtése, melynek kapcsán 
szeretnénk mobilizálni a civil szférát és az EU-s állampolgárokat is, hogy létrehozzunk egy olyan 
párbeszédet, mely lehetőséget ad a választóknak, hogy olyan EP képviselők kerüljenek 
megválasztásra, akik elkötelezettek a globális igazságosság, a szegénység csökkentése és egy 
civilbarát, civileket támogató környezet kialakítására. 

Sok sikert kívánunk a választásokhoz, és reméljük, hogy Ön is egy olyan Európáért küzd, mint 
amelyet Mi is szeretnénk! 

 

Üdvözlettel, 

 

A HAND Szövetség 


