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A fenntartható fejlődési célok támogatása világszerte:
az Európai Unió és tagállamai 2019. évi közös összefoglaló jelentése

1. rész: Bevezetés
Az Egyesült Nemzetek Szervezete 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési
menetrendje1 (a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend), és annak 17 fenntartható
fejlődési célja nemzetközi útmutatóként szolgál a szegénység felszámolásához és a
fenntartható fejlődéshez. Ennélfogva rendkívül nagy jelentőséggel bír olyan közös
menetrendként, amellyel valamennyi országnak összhangban kell fellépnie, hogy kielégítse
az emberek igényeit bolygónk tűrőképességének határain belül. Az Európai Unió és
tagállamai teljes mértékben elkötelezettek amellett, hogy maguk is megvalósítsák a 2030-ig
tartó időszakra szóló menetrendet, valamint külső tevékenységeik teljes körének
igénybevételével előmozdítsák annak globális végrehajtását. A fejlesztéspolitikáról szóló
2017. évi európai konszenzus2 (a továbbiakban: a konszenzus) új közös szakpolitikai keretet
biztosít az Unió és tagállamai e végrehajtást támogató fejlesztési együttműködéséhez.
Ez a jelentés röviden összefoglalja, hogy az Unió és tagállamai hogyan támogatják a 2030-ig
tartó időszakra szóló menetrend fejlődő országokban történő végrehajtását a fejlesztési
együttműködés révén. A jelentés teljesíti a konszenzus azon konkrét kötelezettségvállalását,
amely szerint 2019-ben, majd azt követően négyévente jelentést kell készíteni. A jelentés a
2030-ig tartó időszakra szóló menetrendnek az Egyesült Nemzetek Közgyűlése általi,
2015. szeptemberi elfogadása óta eltelt időszakra összpontosít, és hozzájárul az Unió
jelentéstételéhez a fenntartható fejlődéssel foglalkozó 2019-es magas szintű politikai
fórumon.
E jelentés bemutatja az Unió és a tagállamok által ez idáig tett előrelépést, valamint azt,
hogy az Unió és a tagállamok milyen módon szándékoznak folytatni e törekvéseket. A
jelentés ismerteti együttes hozzájárulásukat az összes fenntartható fejlődési cél
végrehajtásához a világ fejlődő térségeiben. Az EU és tagállamai szorosan együttműködtek a
jelentés elkészítése érdekében, és egyéb partnerekkel – többek között az Európai
Parlamenttel és a civil társadalommal – is konzultációt folytattak. A jelentést kísérő
bizottsági szolgálati munkadokumentum kiegészítő jelleggel bír, és részletes tájékoztatást
nyújt az egyes fenntartható fejlődési célok tekintetében tett előrelépésről, többek között az
Unió és tagállamai által tett intézkedések konkrét példái révén.
2. rész: Uniós értékek és elvek
Az Unió és tagállamai következetesen és határozottan támogatták a következőket:
 multilaterális, szabályokon alapuló globális rend létrehozása, középpontban az
Egyesült Nemzetek Szervezetével;
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 méltósággal élhető élet mindenki számára, amelyben összeegyeztethető a gazdasági
jólét és hatékonyság, a békés társadalom, a társadalmi befogadás és a
környezetünkért való felelősségvállalás; valamint
 a jogállamiság, a demokrácia, továbbá az egyenlőség és a szolidaritás elve.
Az Unió és tagállamai globális kihívásokkal kapcsolatos megközelítése teljes mértékben
tükrözi a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrendet, ahogyan a fejlesztésfinanszírozásra
vonatkozó addisz-abebai cselekvési programot3 és az ENSZ Éghajlatváltozási
Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodást4 is. A 2030-ig tartó időszakra
szóló menetrend és a további megállapodások végrehajtása az Unió külső tevékenységének
központi elemét képezi. Az EU kül- és biztonságpolitikájára vonatkozó globális stratégia5
átfogó jövőképet ad az Unió összehangolt, hiteles és az igényekre reagáló globális
szerepvállalásáról. A cél a fenntartható fejlődési célok átfogó és stratégiai módon történő
végrehajtása, figyelembe véve az azok között megfigyelhető összefüggéseket, valamint az
Unió és tagállamai intézkedéseinek valamennyi szintre gyakorolt hatását. Az Unió és
tagállamai a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend támogatása érdekében elkötelezettek
a következetesebb és megfelelőbben koordinált együttműködés mellett.
Az Unió és tagállamai jogokon alapuló megközelítést vezettek be a fejlesztési együttműködés
tekintetében, amely valamennyi emberi jogra kiterjed. Előmozdították a befogadást és a
részvételt, a megkülönböztetésmentességet, az egyenlőséget és a méltányosságot, valamint
az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot. Biztosítani igyekeztek, hogy „senki ne
maradjon ki”, függetlenül lakóhelyétől, etnikumától, társadalmi nemétől, véleményétől,
életkorától, fogyatékosságától, vallásától vagy hitétől, szexuális irányultságától és nemi
identitásától, valamint migrációs státuszától és egyéb tényezőktől.
A nemek közötti egyenlőség központi jelentőségű uniós érték, amely az EU jogi és politikai
keretének szerves részét képezi. A nők és a lányok a fejlődés és a változás kulcsfontosságú
szereplői. A nemek közötti egyenlőség nélkülözhetetlen a fenntartható fejlődés
megvalósításához.
Nemek közötti egyenlőség
Az Unió és tagállamai előmozdították, hogy valamennyi nő és lány számára teljes mértékben
biztosítottak és gyakorolhatók legyenek az emberi jogok és alapvető szabadságok, többek
között a lányok és a nők testi és lelki épségének garantálása, az emberkereskedelem
felszámolására irányuló erőfeszítések, a lányok és a nők társadalmi és gazdasági jogainak
előmozdítása, valamint a döntéshozatalba való beleszólásuk és az abban való részvételük
megerősítése révén. Ezt példázza a Reflektorfény kezdeményezés6, az Unió és az ENSZ 2017ben elindított, több évre szóló globális partnersége, amelynek középpontjában a nők és
lányok ellen elkövetett erőszak valamennyi formájának felszámolása áll. Az Unió korlátozott
számú országban 500 millió EUR összeggel járult hozzá az átfogó országprogramozást
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szolgáló kezdeményezéshez, amelyet regionális programok egészítenek ki. Az Unió és
tagállamai emellett arra is törekedtek, hogy a vállalkozások termelékenységének fokozása,
valamint a gazdasági növekedés, a társadalmi kohézió és a társadalmi igazságosság
katalizálása érdekében megerősítsék a nők szerepvállalását. 2017-ben 25 milliárd EUR-t
meghaladó összegű kötelezettségvállalást tettek a nemek közötti egyenlőség előmozdítása
céljából7.
3. rész: A 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend tekintetében tett előrelépés
Az Unió és tagállamai fejlesztési együttműködési politikájának elsődleges célja a szegénység
felszámolása. A fenntartható fejlődési célok végrehajtása érdekében fokozták a szegénység
és a társadalmi kirekesztés leküzdését célzó erőfeszítéseket, és egyúttal támogatták a
fenntartható növekedést.
A mélyszegénység enyhítése az elmúlt 30 év egyik globális szintű sikertörténete. Ugyanakkor
továbbra is komoly nehézségek tapasztalhatók többek között a legkevésbé fejlett és a
konfliktus sújtotta országokban, különösen a Szubszaharai-Afrikában. Emellett az
egyenlőtlenségből eredő problémák számos országban súlyosbodtak.
3.1. szakasz: A „4 P”-vel (People, Planet, Prosperity and Peace – emberek, bolygónk, jólét
és béke) kapcsolatos előrelépés összegzése
Emberek
Az Unió és tagállamai fokozták a humán fejlődésre irányuló erőfeszítéseiket. A következő
célokat tűzték maguk elé:
 egyetemes egészségügyi ellátás;
 a minőségi oktatáshoz és képzéshez való egyetemes hozzájutás;
 megfelelő és fenntartható szociális védelem;
 tisztességes munka biztosítása mindenki számára, egészséges környezetben;
valamint
 az éhezés és a hiányos táplálkozás megszüntetése.
Több mint 100 millió ember részesült például a mezőgazdaság és az élelmezés- és
táplálkozásbiztonság területén nyújtott támogatásban, és további több mint 100 millió
személy kapott segítséget ahhoz, hogy megfelelőbben hozzáférjen az egészségügyi
ellátáshoz és az oktatáshoz8. Támogatták az inkluzív, egész életen át tartó tanulást és a
méltányos, minőségi oktatást többek között a válsághelyzetekben, és fokozták az arra
irányuló erőfeszítéseket, hogy mindenki rendelkezzen azokkal az ismeretekkel, készségekkel,
képességekkel és jogokkal, amelyek segítségével méltóságteljes életet élhet, szerepet
vállalva a társadalomban és hozzájárulva saját közösségeihez.
A 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend új irányt szabott az egyenlőtlenség kezelésének,
ideértve azt az elvet, hogy egyetlen ember se maradjon ki a támogatásból. 2015 óta az Unió
7
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és a tagállamok felléptek az egyenlőtlenség ellen a partnerországokban az inkluzív
növekedés támogatása, a szociális védelmi rendszerek és a társadalmi befogadás
előmozdítása révén, valamint azáltal, hogy a partnerországokkal közösen progresszív
adórendszerek kialakításán dolgoztak.
Az Unió és tagállamai emellett komoly erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy
hatékony migrációs politikákat dolgozzanak ki a partnerországokkal. E tevékenységek révén
 előmozdították a stabilitást az instabil államokban;
 fokozták a kormányok alapvető szolgáltatások biztosítására irányuló kapacitását;
 ösztönözték a környezeti szempontból fenntartható növekedési modellek
kialakítását; valamint
 kezelni kezdték a hazautalások magas költségét.
Előmozdították a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő személyek méltóságát, rezilienciáját és
képességeit, valamint e személyeknek a befogadó közösségek gazdasági és társadalmi
életébe való beilleszkedését.

Mobilitás és migráció
A migráció világszintű kihívást jelent. A kérdés kezeléséhez közös globális felelősségvállalásra
és hosszú távú együttműködésre van szükség. Az Unió és tagállamai segítették a nem uniós
származási, tranzit- és célországokat, hogy általános támogatást nyújtsanak a biztonságos,
rendezett és legális migrációra vonatkozó, gondosan irányított szakpolitikákhoz. Az Unió
teljes mértékben beépítette külső partnerkapcsolataiba a migráció kérdését. A fejlesztési
programok hozzájárultak az irreguláris migráció kiváltó okainak kezeléséhez például az Uniós
Szükséghelyzeti Alap Afrikáért9, valamint a konfliktusmegelőzés, a jó közigazgatás és a
munkahelyteremtés révén.

Bolygónk
Az éghajlatváltozás hatásai világszerte súlyosan veszélyeztetik a fejlesztési eredményeket,
valamint a stabilitást, a jólétet és a környezetet. Az éghajlatváltozás hatásai hozzájárulnak a
megélhetés elvesztéséhez, a kényszerű lakóhelyelhagyásokhoz és a konfliktusokhoz. Az
éghajlatváltozással szembeni reziliencia fokozása elengedhetetlen a békésebb és
biztonságosabb világ megteremtéséhez. A pénzügyi mozgásokat és beruházásokat
klímasemleges technológiák és vállalkozások felé kell terelni.
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A világ szegényeinek több mint 70 %-a vidéki térségekben10 él, és létfenntartásuk
közvetlenül függ a biológiai sokféleségtől és az ökoszisztéma-szolgáltatásoktól. Ezeket a
rendszereket azonban komoly veszély fenyegeti. A természeti erőforrásokkal való
megfelelőbb gazdálkodás központi szerepet játszik a biológiai sokféleség csökkenésének,
valamint az éghajlatváltozásnak a kezelésében, és egyúttal élénkíti a vállalkozások
versenyképességét, valamint a fenntartható munkahelyteremtést. 2015 óta az Unió
végrehajtotta a „Biológiai sokféleség az életért” elnevezésű kezdeményezést11, amely a
következő célokat szolgálja:
 az ökoszisztémák védelme;
 a vadon élő állatokat és növényeket érintő bűncselekmények elleni küzdelem;
valamint
 a zöld gazdaság előmozdítása a fejlődő országokban.
Számos uniós tagállam tette a környezetvédelmet, az erőforrás-hatékonyságot és az
éghajlatváltozás elleni küzdelmet a fejlesztési együttműködési stratégiái szerves részévé
például az ökoszisztéma védelmét, a szennyezés csökkentését, a zöld munkahelyek
megteremtését, a fenntartható fogyasztást és termelést, valamint a fenntartható
urbanizációt szolgáló programjai keretében.
Az Unió törekedett saját fenntartható energiára irányuló gyakorlatai szélesebb körű
alkalmazásának előmozdítására, figyelemmel a fejlődő országok egyedi körülményeire. Az
ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodás és a 2030ig tartó időszakra szóló menetrend közötti szinergiák megvalósítása révén elkerülte a
párhuzamos munkavégzést, csökkentette az adminisztratív költségeket és előmozdította a
mindenki számára előnyös megközelítéseket.
Az Unió és tagállamai támogatták a fejlődő és feltörekvő országokat a körforgásos
gazdaságra való átállásban, valamint a Párizsi Megállapodás keretében nemzeti szinten
meghatározott hozzájárulásaik kidolgozásában és végrehajtásában. Az Unió 3,7 milliárd EUR
összegű támogatást különített el a fenntartható energiára irányuló finanszírozás számára a
2014–2020-as időszakra vonatkozóan, és jó úton halad afelé, hogy
 nagyjából 40 millió ember számára biztosított legyen az energiához való hozzáférés;
 6,5 gigawattnak megfelelő további megújulóenergia-kapacitást hozzon létre;
valamint
 energiahatékonysági intézkedések révén évente nagyjából 15 millió tonnának
megfelelő megtakarítás valósuljon meg a CO2-kibocsátás terén12.
Fenntartható energia és éghajlatváltozás
2017-ben az Unió és tagállamai több mint 23 milliárd EUR összeggel13 járultak hozzá a
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fejlődő országok által az éghajlatváltozás kezelése és az ahhoz való alkalmazkodás
érdekében tett intézkedések támogatásához. Ez magában foglalja azt a 2,6 milliárd EUR
összeget, amelyet az Unió bankja, az Európai Beruházási Bank (EBB) bocsátott rendelkezésre;
utóbbi elkötelezett amellett, hogy 2020-ig az EU-n kívüli tevékenységének 35 %-át az
éghajlat-politika szolgálatába állítsa. A partnerországok egyre inkább a 2030-ig tartó
időszakra szóló menetrend és a Párizsi Megállapodás végrehajtását szolgáló, valamint a
gazdasági növekedést és fenntartható fejlődést lehetővé tevő horizontális kérdésként kezelik
a fenntartható energiát. Az éghajlatváltozás elleni globális szövetség plusz (GCCA+)
elnevezésű kiemelt uniós kezdeményezés14 a világ legkiszolgáltatottabb országait segíti az
éghajlatváltozás kezelésében több mint 70 projekt révén.

Jólét
2015 óta az Unió és tagállamai előmozdították a fejlődő országokban az inkluzív,
fenntartható növekedést és a tisztességes munkalehetőségeket, valamint a szociális
védelmet. Prioritást élvezett a partnerországok támogatása az inkluzív és fenntartható
gazdasági fejlődést szolgáló szakpolitikai keretek kidolgozásában. Az intézkedések között
szerepelnek a következők:
 költségvetés-támogatás annak érdekében, hogy a kormányok mozgósíthassák hazai
erőforrásaikat és azokat eredményesen hasznosítsák;
 vegyes finanszírozás, költségvetési garanciák és egyéb innovatív pénzügyi eszközök
az állami hitelezés és a magánberuházások mozgósítása érdekében; valamint
 kereskedelemösztönző támogatások, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a fejlődő
országok élvezhessék az Unióval folytatott kibővült kereskedelem előnyeit.
2016 óta a munkahelyteremtés a költségvetés-támogatás kifejezett célkitűzésévé vált. Az
Unió fokozta a garanciák használatát annak érdekében, hogy csökkenjen a beruházási
kockázat a fenntartható fejlődés és a munkahelyteremtés tekintetében, és technikai
segítségnyújtással, valamint szükség szerint költségvetés-támogatással egészítette ki azokat.

Beruházás és kereskedelem
Az európai külső beruházási terv15 az egyik olyan többoldalú eszköz, amelynek célja –
különösen a nők és a fiatalok vonatkozásában – a jólét biztosítása és munkahelyteremtés
révén a fenntartható fejlődés előmozdítása. 2018-ig a terv keretében 3,7 milliárd EUR
összegű befektetés valósult meg, amely a tervek szerint több mint 37,1 milliárd EUR összegű
13
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további köz- és magánberuházást eredményez, amelyek célja Afrika és az európai
szomszédságpolitikában részt vevő országok gazdasági és társadalmi fejlődésének javítása.
Ez megfelelő előrelépést jelent, figyelembe véve, hogy a terv célja 2020-ig 44 milliárd EUR
összegű többletberuházás generálása. Az európai külső beruházási terv végrehajtása során
különleges figyelmet kapnak az instabilként vagy konfliktusban érintettként, legkevésbé
fejlett országként vagy súlyosan eladósodott szegény országként azonosított országok. Az
Unió naprakésszé tett 2017-es kereskedelemösztönző stratégiája16 segíti a
partnerországokat – különösen a legkevésbé fejletteket – abban, hogy jobban ki tudják
használni az uniós kereskedelmi megállapodások és az egyoldalú preferenciális rendszerek
előnyeit.
Béke
A világ számos térségében jelentenek kihívást akár a nyílt konfliktusok, akár a társadalmi
erőszak és feszültségek, amelyek veszélyeztetik az emberi jogokat és a demokráciát. Az Unió
és tagállamai integrált megközelítést alkalmaznak a konfliktusmegelőzés és béke
megszilárdítása tekintetében, amely magában foglalja a következőket:
 korai előrejelzés és elemzés;
 a humanitárius elvek17 által vezérelt humanitárius válaszadás;
 közvetítés konfliktusok esetén és konfliktusmegoldás, a konfliktusok kiváltó okainak
kezelése, továbbá konfliktus utáni helyreállítás; valamint
 a nők e folyamatokban betöltött kulcsszerepének előmozdítása.
Az Unió és tagállamai 2015 óta fokozottabban összpontosítanak a konfliktus sújtotta és
instabil államokra. Műveletek és képzések révén hozzájárultak a nemzetközi béke és
biztonság megszilárdításához, határozott hangsúlyt fektetve a megelőzésre és a
közvetítésre. Emellett felléptek az éghajlatváltozás és a környezetkárosodás ellen, amelyek a
békét és a biztonságot fenyegető legjelentősebb újonnan megjelenő veszélyek.
Az Unió és tagállamai a demokrácia, az emberi jogok, a jó közigazgatás, valamint a
jogállamiság legkiemelkedőbb támogatói közé tartoznak. Segítették a kormányokat az
alapvető szolgáltatások és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításában, valamint a
nemek közötti egyenlőség előmozdításában. A civil társadalom megerősítése révén
megállították a polgári és politikai eszmecserék és az azokban való részvétel lehetőségeinek
szűkülését. 2017-ben közel 30 milliárd EUR összeget bocsátottak rendelkezésre a részvételen
alapuló fejlődés és a jó közigazgatás támogatására.

16

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/com_2017_667_f1_communication_from_commi
ssion_to_inst_en_v3_p1_954389.pdf
17
Emberiesség, semlegesség, pártatlanság, függetlenség.
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Demokrácia, jogállamiság, emberi jogok és jó közigazgatás
Az Uniónak a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok és a jó közigazgatás iránti
elkötelezettségét szemlélteti az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó aktuális
cselekvési terve18. A terv megerősítette a demokráciát, különös hangsúlyt fektetve a
képviseleti és részvételi demokráciára, a politikai pluralizmusra, az átláthatóságra és az
elszámoltathatóságra. Támogatást nyújtott a parlamentek, a politikai pártok és a civil
társadalom számára, és olyan negatív tendenciák leküzdésére összpontosított, mint a
félretájékoztató kampányok, a nagy adathalmazokkal való visszaélés, valamint a
demokratikus intézmények iránti bizalom csökkenése.

3.2. szakasz: Megfelelőbb előrelépés integrált megközelítések révén
Több fenntartható fejlődési cél közös elérésére irányuló erőfeszítések
2015 óta az Unió és tagállamai egyre inkább egymáshoz kapcsolódó megközelítéseket
alkalmaznak a fejlesztési együttműködés tekintetében. Az olyan programok, amelyek célja a
humánbiztonság garantálása például a mezőgazdasági szektorban, a következő módokon
járultak hozzá számos fenntartható fejlődési cél megvalósításához:





a termelékenység növelése;
munkahelyteremtés;
a hatékonyabb víz- és energiafelhasználás előmozdítása; valamint
a biológiai sokféleség megőrzése, és ezáltal hozzájárulás számos fenntartható
fejlődési cél megvalósításához.

Az Afrika–EU partnerség19 keretében miniszteri párbeszéd zajlik a mezőgazdaság közös
megközelítéseinek azonosítása érdekében, például a fenntarthatóság és a fiatalok
támogatása céljából.
Több ilyen koordinált megközelítésre van szükség, és azok járulékos előnyeit megfelelőbben
be kell mutatni.

Fiatalok
Ahhoz, hogy a fiatalok, mint a változások előidézői, megfelelő támogatást kapjanak, az Unió
és tagállamai hozzájárulnak a fiatalok békefolyamatokban való aktív részvételéhez, továbbá
foglalkoztatási lehetőségek megteremtéséhez többek között a fiatal nők számára,
előmozdítják hatékony szakpolitikák megvalósítását az oktatás és szakképzés területén,
fokozzák a fiatalok digitális technológiákhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférését, valamint
megszilárdítják a fiatalok jogait, és megerősítik a közügyekben való szerepvállalásukat. A

18

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/
eu_action_plan_on_human_rights_and_democracy_en_2.pdf
19
https://africa-eu-partnership.org/en/partnership-and-joint-africa-eu-strategy
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2018 szeptemberében elindított, fenntartható beruházásokra és munkahelyekre irányuló
Afrika–Európa szövetség20 célja a fenntartható foglalkoztatási lehetőségek megteremtése
Afrikában, különös hangsúlyt fektetve arra, hogy a nők és a fiatalok megfelelő készségekkel
legyenek felvértezve a munkaerőpiaci igények szempontjából.

A fejlesztés és az egyéb szakpolitikák kölcsönhatásai
Az Unió és tagállamai törekedtek annak biztosítására, hogy a fejlesztéspolitika
kölcsönhatásban álljon az egyéb – például a békére és a stabilitásra, a kereskedelemre és a
beruházásokra, az energiára, a mezőgazdaságra, a környezetre és az éghajlatváltozásra,
valamint a migrációra vonatkozó – szakpolitikákkal, ugyanis ezek jelentős együttes hatást
gyakorolnak a fenntartható fejlődésre a partnerországokban.
Az Unió és tagállamai technikai, pénzügyi és politikai támogatást nyújtottak a bizonytalanság
és a konfliktusok kiváltó okainak kezeléséhez, valamint a stabilitás előmozdításához. Erre jó
példa a konfliktusok és válsághelyzetek integrált megközelítése, amely a globális
stratégiában került meghatározásra és szinergiákat alakít ki a humanitárius, a fenntartható
fejlődést célzó, valamint a béke megszilárdítását szolgáló intézkedések között a következő
célból:





az erőszakos konfliktusok megelőzése és átalakítása;
az érintett népesség ellenálló képességének fokozása;
a jövőbeli válsághelyzetek kockázatának enyhítése; valamint
a fenntartható fejlődés lehetővé tétele.

Az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért az afrikai partnerországok támogatását célzó átfogó
megközelítések egy másik példája, amely a hosszú távú stabilitás megteremtését szolgálja, és
a fejlesztés, a konfliktusmegelőzés és a rövid távú válságelhárítási intézkedések közötti
összefüggésekre koncentrálva kezeli a destabilizáció, a kényszerű lakóhelyelhagyás és az
irreguláris migráció mozgatórugóit.
Az Unió következetesen előmozdította a fejlődő országokkal folytatott kereskedelmet
kereskedelmi megállapodások – többek között afrikai, karibi és csendes-óceáni államokkal
kötött gazdasági partnerségi megállapodások –, valamint a kiszolgáltatott fejlődő országok –
közöttük a legkevésbé fejlett országok – számára kialakított egyoldalú kereskedelmi
kedvezményrendszerek révén. Az Unió a legnyitottabb piac a fejlődő országok
szempontjából, továbbá a legkevésbé fejlett országok legfontosabb exportpiaca. Az EU 2017ben 68 milliárd EUR összegnek megfelelő árut importált az általános vámkedvezményrendszer21 három szabályozásának kedvezményezettjeitől. Az Unió egyre nagyobb hangsúlyt
fektet a fenntartható dimenzió kereskedelempolitikán belüli általános érvényre juttatására.
Fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia
20

https://www.africa-eupartnership.org/sites/default/files/documents/en_communication_on_a_new_alliance.pdf
21
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-ofpreferences/index_en.htm
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A fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia22 célja, hogy fokozza az uniós szakpolitikák
fejlődő országokra gyakorolt pozitív hatásait, és minimalizálja azok negatív következményeit,
továbbá hogy előmozdítsa az uniós szakpolitikák közötti szinergiákat, és ennek
köszönhetően növelje a fejlesztés hatékonyságát. Az uniós törekvések nélkülözhetetlen
elemét képezi a belső és külső szakpolitikák közötti következetességnek a fenntartható
fejlődési célok támogatása érdekében történő javítása. A fejlesztési szempontú szakpolitikai
koherencia jelentős mértékben hozzájárul a fenntartható fejlődést szolgáló szakpolitikai
koherenciával kapcsolatos általánosabb kötelezettségvállaláshoz is.
A Bizottság beépítette a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciát a 2030-ig tartó
időszakra szóló menetrend végrehajtásával kapcsolatos általános tevékenységébe. Az
óceánpolitikai irányítás terén például a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan
halászatra vonatkozó uniós rendelet23 és a műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött
szerepével kapcsolatos európai stratégia24 fontos intézkedések, amelyek a fejlődő országok
javát szolgálják. A Bizottság a migráció területén számos olyan intézkedést fogadott el,
amelyek figyelembe veszik a fejlődő országok által tapasztalt kihívásokat. 2017-ben az Unió
új kiemelt intézkedéseket25 fogadott el az EU-ban zajló emberkereskedelem elleni küzdelem
tekintetében.
4. rész: Partnerségek
Az Unió és tagállamai elkötelezettek amellett, hogy
 javítsák együttműködésüket a fenntartható fejlődési célok támogatása érdekében;
 megfelelőbben a fejlődő országok igényeihez és körülményeihez igazítsák a
partnerségeket; valamint
 erősebb partnerségeket alakítsanak ki a fejlesztés egyéb szereplőivel.
Továbbra is az Unió és tagállamai bocsátják rendelkezésre a legtöbb hivatalos fejlesztési
támogatást (ODA) – 2018-ban 74,4 milliárd EUR-t – a világon. Az alábbiak következetes
ötvözésének előmozdítására törekedtek:





eredményes szakpolitikák és intézmények a partnerországokban;
a hazai forrásoknak a leginkább rászoruló területekre összpontosító mozgósítása;
magánberuházások; továbbá
célzott ODA, amely az adott ország körülményeihez igazodik és kiegészíti az egyéb
erőforrásokat.
4.1. szakasz: Jobb együttműködés

Az Unió és tagállamai következetesebb és összehangoltabb módon léptek fel fejlesztési
együttműködésük
során,
így
fokozták
eredményességüket,
hatásukat
és
elszámoltathatóságukat.

22

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/policy-coherence-development_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1010-20130917&from=EN
24
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy-brochure.pdf
25
COM(2017)728 final, https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/commission-sets-outpriorities-step-eu-action_en
23
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Az Unió és a tagállamok a közös célkitűzéseknek és intézkedéseknek a 2030-ig tartó
időszakra szóló menetrend által biztosított szilárd kerete alapján előmozdították a
fokozottabb közös munkát, amely csökkentette a partnerországok kormányaira háruló
terheket és lehetővé tette azok számára, hogy megfelelőbben összpontosíthassanak kiemelt
prioritásaikra. Az Unió és tagállamai hatékonyabban osztották meg egymás között az
elemzéseket, a szakértelmet és az erőforrásokat.
Az Unió és tagállamai egyre inkább a fenntartható fejlődési célok támogatása köré
szervezték közös munkájukat. 2019 februárjáig 23 partnerország tekintetében fogadták el a
közös programozást26, 36 másik országban pedig folyamatban van a kidolgozása. Emellett
közös eredménykeretek kerülnek kialakításra annak érdekében, hogy az Uniónak és a
tagállamoknak a fenntartható fejlődési célok megvalósításának támogatása tekintetében
megfigyelhető kollektív hatása jobban mérhető legyen.
Az Unió, az EBB és a tagállamok ezenkívül következetesebb megközelítést alkalmaztak a
gazdasági diplomácia terén is. 2018-ra több mint 100 ország cselekvési terve került
elfogadásra a szakpolitikák koherenciájának javítása és a nemzetközi kereskedelem, valamint
a mindenki javát szolgáló egyetemes, szabályokon alapuló, nyílt, tisztességes és méltányos
kereskedelmi rendszer előmozdítása érdekében.
Az Unió és tagállamai teljes mértékben elkötelezettek a fejlesztéshatékonyság elvei mellett,
és következetesen azok előmozdítására törekednek. A hatékony fejlesztési együttműködésre
irányuló globális partnerségekkel kapcsolatos ellenőrzési jelentések27 kiváló teljesítményről
tesznek tanúbizonyságot az Unió és tagállamai együttműködésének a fejlődő országok
prioritásaival való összehangolása tekintetében. Ami az átláthatóságot illeti, az Unió havonta
elérhetővé tesz adatokat a nemzetközi segélyátláthatósági kezdeményezés28 számára.
A közös programozás példái
Az Unió és tagállamai Maliban dolgoznak a 2020 utáni időszakra vonatkozó új közös
programozás kialakításán. Maliban olyan jellegű fejlesztési, humanitárius és biztonsági
kihívások tapasztalhatók, amelyek elengedhetetlenné teszik a valamennyi ott tevékenykedő
uniós tagállamot magában foglaló közös európai válaszadást. Kambodzsában egy, „a 2014–
2018-as időszakra vonatkozó európai fejlesztési együttműködési stratégia Kambodzsa
számára” kapcsán elkészített ellenőrzési jelentésre29 támaszkodtak a kormánnyal és
másokkal, többek között a kambodzsai parlamenttel és a civil társadalommal folytatott közös
szakpolitikai párbeszéd megvalósításához.
4.2. szakasz: Jobb együttműködés a partnerekkel
A fejlődő országok körülményeihez igazodó erősebb partnerségek
2015 óta az Unió és tagállamai megerősítették a fejlődő országok közé tartozó partnereik
számára nyújtott támogatást annak érdekében, hogy azok szem előtt tartsák a fenntartható
26

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness/joint-programming_en
http://effectivecooperation.org/monitoring-country-progress/country-and-territory-monitoringprofiles/
28
https://iatistandard.org/en/
29
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_strategy_first_monitoring_report_en.pdf
27
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fejlődési célokat nemzeti tervezésük, költségvetésük és végrehajtásuk során. Mindezt egyre
diverzifikáltabb és testre szabottabb módon teszik, a leginkább rászoruló – különösen a
legkevésbé fejlett és az instabil vagy konfliktus sújtotta – országokat megcélozva, ahol a
legalacsonyabb a forrásbevonási potenciál.
A legkevésbé fejlett országokban az Uniótól és annak tagállamaitól kapott ODA jelentős
részét képezte azoknak az erőforrásoknak, amelyeket a nemzeti kormányok alapvető
szolgáltatások nyújtására fordíthattak. A legkevésbé fejlett országok számára az Unió és
tagállamai által ODA formájában rendelkezésre bocsátott bruttó nemzeti jövedelem aránya
2017-ben 0,11 %-ról 0,12 %-ra emelkedett – ugyanakkor ez továbbra is elmarad attól a
kollektív uniós célszámtól, amely rövid távon 0,15 %–0,20 %-ként, 2030-ig pedig 0,20 %-ként
határozza meg ezt az arányt. Az instabil és konfliktus sújtotta országok különleges kihívást
jelentenek a fejlesztési együttműködés szempontjából. 2017-ben 21 milliárd EUR összeget
(az Unió fejlesztési együttműködésre elkülönített költségvetésének 27,7 %-a) biztosítottak –
az instabil államok számára.
A felülvizsgált európai szomszédságpolitika30 átfogó célkitűzése értelmében hozzájárul az
Unió közvetlen szomszédságának stabilizálásához. Ez differenciált megközelítést tesz
lehetővé a partnerek tekintetében, figyelembe véve azok különböző körülményeit, valamint
az uniós érdekeket. A szakpolitika szilárd keretet biztosít a következő területeket érintő
reformok támogatásához:
 jó kormányzás, demokrácia, jogállamiság és emberi jogok;
 inkluzív gazdasági és társadalmi fejlődés, munkahely- és lehetőségteremtés a
fiatalok számára, együttműködés a partnerekkel az energiabiztonság és az éghajlatpolitika területén;
 a biztonsággal, a terrorizmus elleni küzdelemmel és a radikalizálódás elleni
fellépéssel kapcsolatos szakpolitikák, továbbá konfliktusmegelőzés; valamint
 migráció és mobilitás, az irreguláris migráció kiváltó okainak kezelése, és egyúttal a
biztonságos és jogszerű mobilitás előmozdítása.
A szomszédságpolitikával kapcsolatos prioritások jelentősen hozzájárulnak ezekben az
országokban a fenntarthatóság megteremtéséhez, valamint a fenntartható fejlődési célok
teljesítésére való képességükhöz.
A fejlettebb gazdaságú fejlődő országok fontosak a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend
megvalósítása szempontjából, és meghatározó gazdaságokként egyre nagyobb hatást
gyakorolnak az olyan globális kihívásokra, mint például az éghajlatváltozás. Az Unió és
tagállamai új, innovatív kapcsolatokat alakítottak ki ezekkel az országokkal a 2030-ig tartó
időszakra szóló menetrend végrehajtása kapcsán.
Innovatív szerepvállalás a fejlettebb gazdaságú fejlődő országokban
Az Unió és tagállamai a fenntartható fejlődési célok érdekében megerősítették
partnerségeiket számos fejlettebb gazdaságú fejlődő országgal, többek között ázsiai és latinamerikai országokkal is. Ezek a kapcsolatok túlmutatnak az ODA hagyományos felhasználási

30

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/european-neighbourhood-policy-enp_en
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módjain, és magukban foglalnak egy sor célzott beavatkozást, többek között olyan innovatív
pénzügyi eszközöket, mint a vissza nem térítendő támogatások hitelekkel való ötvözése, a
költségvetési garanciák, a zöldkötvények és a kockázati tőke, illetve részüket képezi a
tapasztalatcsere és a háromoldalú együttműködés (amely során a fejlett és fejlődő országok
összevonhatják erőforrásaikat egy harmadik fejlődő ország támogatása érdekében). Ez a
megközelítés ugyan kisebb összegű pénzügyi források folyósítását vonja maga után, ám a
2030-ig tartó időszakra szóló menetrendben meghatározott közös érdekekre összpontosítva
elmélyíti a kapcsolatokat.
Innovatív eszközök és fenntartható finanszírozás
Az innovatív finanszírozás segítheti a fenntartható fejlődési célok megvalósítását azokban az
esetekben, amikor más finanszírozás formák nem biztosítanak elegendő forrást. Az Unió és
tagállamai innovatív megközelítéseket dolgoztak ki a fejlődő országokra irányuló
pénzmozgások fokozása, valamint a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb
felhasználása érdekében. 2017-ben az olyan innovatív finanszírozási mechanizmusok, mint a
zöldkötvények, az adósságcsere-ügyletek és a pénzügyi tranzakciós adók több mint
2,4 milliárd EUR összegű beruházást eredményeztek31. Az Uniónak a fenntartható növekedés
finanszírozásáról szóló 2018-as cselekvési terve32 hozzájárul
 a tőkeáramlások fenntartható beruházások felé történő irányításához;
 a környezetkárosodásból és egyéb problémákból fakadó pénzügyi kockázatok jobb
kezeléséhez; valamint
 az átláthatóság és a fenntarthatóbb, hosszabb távú perspektíva világszintű
előmozdításához a pénzügyi piacokon és a vállalatoknál.
Jobb együttműködés más érdekeltekkel
Az Unió és tagállamai megerősítették továbbá partnerségeiket a helyi önkormányzatokkal, a
civil társadalommal, a polgárokkal, a magánszektorral, a magánalapítványokkal, a
tudományos és kutatóintézetekkel, valamint a multilaterális szervezetekkel.
Civil társadalom
Az Unió és tagállamai előmozdították a civil társadalmi szervezetek fejlesztésben való
részvételét, és a társadalom minden részét aktívabb szerepvállalásra ösztönözték. E
célkitűzések az Unió „Civil társadalmi szervezetek és helyi hatóságok33” elnevezésű
tematikus programja, valamint a kulcsfontosságú szolgáltatásokat nyújtóknak és a jó
közigazgatás alapvető szereplőinek tekintett civil társadalmi szervezeteket támogató 25
partnerségi keretszerződés révén kerültek előmozdításra.
Helyi hatóságok
A fenntartható fejlődési célok teljesítése jelentősen függ a regionális és helyi hatóságok aktív
részvételétől, különösen a fenntartható fejlődési céloknak a saját viszonyrendszerükbe való
31

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/report-investing-sustainable-dev20180423_en.pdf
32
COM(2018) 097 final.
33
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/cso-la-mip-2014-2020_en.pdf
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átültetését célzó konkrét megközelítések révén. Az Unió és tagállamai támogatták az
átláthatósággal, az elszámoltathatósággal és a decentralizációval kapcsolatos reformokat,
hogy lehetővé tegyék a regionális és helyi hatóságok számára a közigazgatás javítását, és
hogy azok jelentősebb hatást gyakorolhassanak a fejlesztésre. Szorosabbra fűzték
együttműködésüket a helyi és az egyéb nemzeti szint alatti hatóságokkal, többek között a
decentralizált együttműködés révén.
Multilaterális szervezetek
Az Unió és tagállamai erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy fokozzák a multilaterális
szervezetek – többek között az ENSZ-rendszer – eredményességét. E szervezeteket arra
ösztönözték, hogy a fejlődő országok nemzeti stratégiáinak támogatása érdekében hangolják
össze stratégiai tervezésüket és operatív tevékenységeiket a 2030-ig tartó időszakra szóló
menetrenddel. 2018-ban az Unió és az ENSZ megújította a fejlesztés terén fennálló
partnerségét a fenntartható fejlődési célok országos szintű megvalósítása érdekében.
Az egyéb érdekeltek meghallgatása
E jelentés elkészítése folyamán számos érdekelttel (többek között civil társadalmi
szervezetekkel, szakszervezetekkel, vállalkozói szövetségekkel, helyi hatóságokkal és
nemzetközi szervezetekkel) zajlott konzultáció, és több álláspont is beépítésre került a
dokumentumba. A további figyelmet igénylő kérdések közé tartoznak a következők:
- a fenntartható fejlődési célokkal kapcsolatos tájékoztatás javítása;
- megfelelőbb konzultáció az érdekeltekkel a szakpolitikák és a projektek kidolgozásakor;
- megalapozott nyomonkövetési és elszámoltathatósági keretek szükségessége;
- nagyobb hangsúly helyezése bolygónk tűrőképességének határaira és az éghajlatpolitikára;
- a demokrácia, az emberi jogok és a jó közigazgatás előtérbe helyezése;
- az uniós szakpolitikák fejlődő országokra gyakorolt hatása értékelésének hangsúlyosabb
szerepe;
- az egyenlőtlenség horizontális kezelése, a „senki ne maradjon ki” elve, a
fogyatékossággal élő személyek jogai, a nemek közötti egyenlőség;
- a szegénység továbbra is kiemelt területként történő kezelése, egyéb célkitűzések –
például a biztonság – jelentőségének felismerése mellett;
- a köz- és magánszféra közötti partnerségek megerősítése, valamint kedvező környezet
teremtése a vállalkozások számára;
- annak biztosítása, hogy a vállalkozások tiszteletben tartsák az előírásokat (emberi jogi,
környezeti stb.); valamint
- a helyi önkormányzatok fenntartható fejlődési célok megvalósításában betöltött
szerepének támogatása, többek között a magánszektorral folytatott közös munka során.

4.3. szakasz: Valamennyi erőforrás megfelelő kihasználása
Az Unió és tagállamai aktívan megvalósítják az addisz-abebai cselekvési programot azzal a
céllal, hogy a fenntartható fejlődési célok teljesítése érdekében előmozdítsák a partnerségek
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valamennyi formájának és a végrehajtás valamennyi módjának – legyen az pénzügyi vagy
nem pénzügyi – mozgósítását és legmegfelelőbb kihasználását.
A hazai erőforrások mobilizálása
Az Unió „nagyobb adóbevételek, észszerűbb közkiadások34” elnevezésű megközelítése
támogatta a fejlődő országokat i. a hazai bevételek megfelelőbb mozgósítása, ii. az
eredményesebb és hatékonyabb közkiadások, és iii. az adósságkezelés terén. A költségvetési
támogatási programok 88 országban jelentősen hozzájárultak a kormányzás, az
államháztartási gazdálkodás és a hazai erőforrások mozgósításának előmozdításához35. Az
Unió támogatja a fejlődő országokat az olyan pénzügyi szabályozási keretek létrehozásában,
amelyek jobban hozzájárulnak a fenntartható beruházásokhoz és finanszírozáshoz.

Az ODA továbbra is jelentős szerepet tölt be számos fejlődő országban. 2015 óta az Unió és
tagállamai egyre gyakrabban használták az ODA-t a fenntartható fejlődés további
finanszírozási lehetőségeinek megteremtéséhez, például azáltal, hogy támogatták a
partnerországokban az adóbevételek hatékonyabb beszedését vagy magánberuházásokat
mozgósítottak a munkahelyteremtés és a növekedés élénkítéséhez.
A becslések szerint a jogellenes pénzmozgások évente közel 1 billió EUR összegbe kerülnek a
fejlődő országok számára. Sok fejlődő országban egyre nehezebb kezelni az adósságszolgálati
kiadásokat. Az Unió és tagállamai aktívan felléptek az adókijátszás ellen és az adósságokkal
kapcsolatos olyan kihívások kezelése terén, mint például az együttműködést megtagadó
kisebbségi hitelezők.
A magánberuházások mozgósítása
Mivel a magánszektor fontos szerepet tölt be a növekedésben és a munkahelyteremtésben,
az Unió és tagállamai határozott intézkedéseket tettek a magánszektor fejlesztésének
előmozdítása érdekében. A közelmúlt fontosabb uniós kezdeményezései közé tartozik a
külső beruházási terv, a fenntartható beruházásokra és munkahelyekre irányuló Afrika–
Európa szövetség, és a Fenntartható vállalkozások Afrikáért36 elnevezésű platform. Az uniós
tagállamok kétoldalú programjai magukban foglalják hitel, garancia és technikai támogatás
nyújtását a partnerországokban található mikro-, kis- és középvállalkozások számára. Az Unió
és tagállamai egyre gyakrabban aknázzák ki a vegyes finanszírozást, mint olyan fő fejlesztési
mechanizmust, amelynek keretében az állami támogatások mozgósítják a fenntartható
fejlődést szolgáló köz- és magánberuházásokat.
Tudomány, technológia és innováció
A tudomány, a technológia és az innováció központi jelentőséggel bír a fenntartható
fejlődési célok teljesítése szempontjából. Az élelmezés- és táplálkozásbiztonsággal és a
34

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/swd-collect-more-spend-better.pdf
https://myintracomm.ec.europa.eu/dg/devco/eu-development-policy/budget-support-publicfinance-domestic-revenue/Documents/budget-support/Budget%20Support%20%20Trends%20%20Results%202018%20FINAL.pdf
36
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/sustainable-business-for-africa_en.pdf
35
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fenntartható mezőgazdasággal foglalkozó EU–Afrika kutatási és innovációs partnerséget37 –
amelynek költségvetése 70 millió EUR – például 2016-ban hozták létre a következő négy
területen folytatandó kutatások céljából:





az intenzív mezőgazdasági művelés fenntarthatósága;
a táplálkozást szolgáló mezőgazdasági és élelmiszerrendszerek;
mezőgazdasági piacok és kereskedelem; valamint
olyan horizontális kérdések, mint a kutatási infrastruktúra, a kapacitásépítés és a
Föld-megfigyelés.
5. rész: nyomon követés és jelentéstétel

Az Unió és a tagállamok jelentéstételi rendszerei
Az Unió és tagállamai tökéletesítették a fejlesztési együttműködésükkel kapcsolatos
jelentéstételt, hogy egyértelműbben bemutathassák a fenntartható fejlődési célok
megvalósításához való hozzájárulásukat. Ezenkívül arra is törekedtek, hogy fejlesszék az
efféle hozzájárulásokkal kapcsolatos jelentéstételt szolgáló globális rendszereket. Az Unió
felülvizsgálta eredménykeretét a fenntartható fejlődési célok egyértelműbb számontartása
érdekében, és ennek során lehetőség szerint az ENSZ fenntartható fejlődési célokkal
kapcsolatos mutatóira támaszkodott. Az Unió és tagállamai előtt álló komolyabb kihívások
közé tartoznak a következők:
 az eredményrendszerek használatának kiterjesztése;
 azoknak a fenntartható fejlődési célokkal való összehangolása; valamint
 az Unió és tagállamai közös eredménykeretének fokozatos kidolgozására irányuló
munka.
Az adatgyűjtés és -használat támogatása a fejlődő országokban
Az Unió és tagállamai javították a fejlődő országok adat-előállításra és -elemzésre irányuló
statisztikai kapacitását, hogy az adatokat fel lehessen használni a szakpolitikák kialakítása és
a döntéshozatal során. Kötelezettségvállalásaik az e terület számára nyújtott összes
donortámogatás közel 50 %-ának felelnek meg.38 Mindazonáltal több erőfeszítésre van
szükség – többek között létre kell hozni az adatok bontására irányuló kapacitást – annak
érdekében, hogy a társadalom egyetlen csoportja se maradjon ki a szegénység felszámolása
és a fenntartható fejlődés érdekében tett intézkedésekből.
6. rész: Következtetések
2015 óta az Unió és tagállamai közösen dolgoznak valamennyi fenntartható fejlődési cél
megvalósításán, valamint azok végrehajtásának módján az összes fejlődő országbeli
partnerrel és a fejlesztés egyéb szereplőivel partnerségben. Tanulnak a múltban levont
következtetésekből, alkalmazkodnak az új körülményekhez és megújítják nemzetközi
együttműködésüket. A jelentés és az azt kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentum
szemlélteti, hogy az Unió és tagállamai:
37

https://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/euafrica_research_innovation_cooperation_on_fnssa_en.pdf
38
Az OECD Hitelinformációs Rendszere.
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megfelelőbben együttműködtek a fenntartható fejlődési célok támogatása terén, többek
között megerősített közös programozás, közös végrehajtás és közös eredménykeretek
formájában;
az integráltabb és koherensebb szakpolitikák kialakítása és végrehajtása érdekében
figyelembe vették a fenntartható fejlődési célok közötti összefüggéseket;
középpontba helyezték a társadalmi és a humán fejlődést, és beépítették programjaikba
a tisztességes munkalehetőségek megteremtését és a szociális védelmet;
a szegénység csökkentését és a fenntartható fejlődés előmozdítását célzó programjaik
részét képezi a nemek közötti egyenlőség;
beépítették programjaikba az éghajlatváltozás mérséklését és az éghajlatváltozáshoz
való alkalmazkodást, továbbá a környezetvédelmet, valamint a természeti erőforrások
fenntartható kezelését és felhasználását;
célirányosabbá tették a programokat, hogy elérjék a mélyszegénységben élőket és a
leginkább magukra hagyott személyeket;
kialakulóban lévő egyetemes problémaként foglalkoztak az egyenlőtlenséggel;
előmozdították a békét és a stabilitást, támogatták az emberi jogok, a demokrácia és a
jogállamiság tiszteletben tartását;
törekedtek rá, hogy előrelépést érjenek el az ODA tekintetében tett kollektív
kötelezettségvállalásaik terén, többek között a legkevésbé fejlett országok érdekében;
fejlesztési együttműködésüket a fejlődő országok körülményeihez igazították;
fokozott együttműködést folytattak a multilaterális szervezetekkel, a civil társadalommal
és a magánszektorral; valamint
minimalizálták szakpolitikáiknak a fejlődő országokra gyakorolt továbbgyűrűző negatív
hatásait, és előmozdították a szinergiákat a különböző szakpolitikák és intézkedések
között.

Az előrehaladást azonban fel kell gyorsítani. Számos országban fokozódik az éhezés, a
szegénység és az egyenlőtlenség. A külső adósságállomány növekedéséből fakadó
sebezhetőség veszélyezteti a makrogazdasági stabilitást. Az éghajlati és környezeti károk
egyre jelentősebbek, és a kimerült természeti erőforrások, valamint az éghajlatváltozás
egyre intenzívebb hatásai veszélybe sodorják a stabilitást és az emberek megélhetését. Bár
az Unió továbbra is globális szintű vezető szerepet vállal, az ODA-ra vonatkozó kollektív uniós
kötelezettségvállalások teljesítése változatlanul kihívást jelent.
E jelentés szemlélteti, hogy az Uniónak és tagállamainak további erőfeszítéseket kell tenniük
néhány kulcsfontosságú területen:




A fejlesztési együttműködést szorosabban össze kell hangolni a fenntartható fejlődési
célokkal, hogy a programok aktívabban és egyértelműbben hozzájáruljanak a
fenntartható fejlődési célok megvalósításához.
A jelentéstételi és eredményrendszereknek egyértelműbben be kell mutatniuk az
Uniónak és tagállamainak a fenntartható fejlődési célok teljesítésére gyakorolt hatását,
többek között azokban az esetekben, amikor ezek az intézkedések több célkitűzésre
irányulnak.
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Az Uniónak és tagállamainak fokozniuk kell a fenntartható fejlődési célok megvalósítását
szolgáló megfelelőbb együttműködésre irányuló erőfeszítéseiket, többek között közös
programok és közös eredménykeretek révén.
Integráltabb megközelítésekre van szükség, hogy a korlátozott erőforrások számos
fenntartható fejlődési cél tekintetében eredményt hozzanak, többek között a környezeti
és éghajlati szempontok további érvényre juttatása, vagy a munkaügyi és környezeti
dimenzió kereskedelempolitikákba való beépítése által.
Átfogó szerepvállalásra van szükség a partnerországokban, amelynek a kiindulópontját a
fenntartható fejlődési célokon alapuló szakpolitikai párbeszéd képezi, és amely a
nemzeti fejlesztési tervekre és az önkéntes nemzeti felülvizsgálatra épít, miközben
tiszteletben tartja a szomszédságpolitika sajátosságait.
Fokozott támogatást kell nyújtani a fejlődő országok számára a bontott adatok
összegyűjtéséhez, elemzéséhez és felhasználásához.

Az Unió és tagállamai arra törekednek majd, hogy fenntartsák a 2015 óta elért fejlődést, és
hogy foglalkozzanak a haladéktalan intézkedéseket megkívánó területekkel. A világszintű és
regionális szintű fellépés továbbra is elengedhetetlen a globális kihívások nemzeti
erőfeszítésekkel közösen történő kezelésének elősegítésében. Az előkészítő munka nagy
része máris folyamatban van. Az Unió és tagállamai egyre inkább a fenntartható fejlődési
célok köré szervezik majd a fejlődő országokkal alkotott partnerségeiket. Az Európai
Bizottság a következő, 2021–2027-es időszakra szóló hosszú távú uniós költségvetés
tekintetében a nemzetközi együttműködés és fejlesztés olyan új pénzügyi eszközeire tett
javaslatot, amelyek révén az Unió több erőforrásra és nagyobb rugalmasságra tenne szert
ahhoz, hogy a fejlődő országokhoz tartozó partnerei szükségleteihez igazítsa
együttműködését. Megerősítjük az ENSZ-szel és egyéb multilaterális szervezetekkel alkotott
alapvető fontosságú partnerségeinket.
Ez az első közös összefoglaló jelentés nemcsak jelentéstételi céllal készült, hanem egyben
annak általánosabb megerősítését is szolgálja, hogy az Unió és tagállamai elkötelezettek a
2030-ig tartó időszakra szóló menetrend egyéb partnerekkel és fejlődő országokkal
partnerségben történő végrehajtása mellett. A jelentésben összefoglalt intézkedések
megerősítik egy olyan világ létrehozása iránti elkötelezettségüket, amelyet a jólét, a
fenntarthatóság és a béke fémjelez.
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