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Předmluva k „informační sadě“ Výboru pro rozvoj

Jmenuji se Eva Jolyová. Jsem členkou skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance 
Evropského parlamentu. Ačkoli jsem norského původu, poslankyní jsem byla zvolena 
ve Francii. Předsedám Výboru pro rozvoj EP.

V současnosti musejí miliony lidí – především v chudých zemích – každodenně čelit 
kritickým situacím. Naši planetu zasáhlo několik krizí po sobě – krize finanční, 
hospodářská, energetická a potravinová… –, a to nepočítám již tak zničující dopady, 
které má změna klimatu. 

Tyto otřesy měly v bohatých zemích bezpochyby závažné následky. V rozvojových 
zemích však odsoudily miliony lidí k životu v naprosté chudobě. Dnes večer ulehne 
20 % světové populace ke spánku o hladu. 

Proč by nás to však mělo zajímat? V prvé řadě proto, že tyto krize, jejichž dopady 
byly pro Asii, Afriku, Latinskou Ameriku a ostatní světadíly dramatické, mají svůj 
původ v průmyslových zemích severní polokoule. A dále z toho důvodu, že je naší 
povinností zanechat našim vnukům planetu čistou a žijící v míru. Již dnes se proto 
musíme těmto do očí bijícím a pobuřujícím nerovnostem mezi bohatými a chudými 
postavit.

Ač je samozřejmě vždy možné dělat více, Evropská unie se již dnes usilovně snaží 
tyto nerovnosti omezit. Nikdo neposkytuje více rozvojové pomoci než Evropa. Kromě 
této pomoci však mají na hospodářství rozvojových zemí značný dopad také obchodní 
a zemědělské politiky Unie. 

Ve Výboru pro rozvoj Evropského parlamentu usilujeme o zajištění toho, aby tyto 
dopady nebyly pro rozvojové země negativní a aby evropské politiky skutečně 
pomáhaly zlepšit kvalitu života těch nejchudších na celosvětové úrovni. Následující 
přehledy Vám osvětlí, jak svou práci vykonáváme.

Pracujeme na několika úrovních. S evropskými orgány, členskými státy, partnerskými 
zeměmi, globálními hráči a občanskou společností v Evropě a ve třetích zemích 
vedeme upřímný a trvalý dialog o otázkách spojených s rozvojem, tj. od otázek 
humanitární pomoci a předcházení konfliktům až k otázkám daňových rájů a rovnosti 
žen a mužů. 

Napomáháme při vytváření politiky EU cestou usnesení, která jsou později přijímána 
na plenárním zasedání EP. Tato usnesení se zabývají zdravotnictvím, vzděláváním, 
cíli tisíciletí, zabezpečením dodávek potravin, humanitární pomocí a mnoha dalšími 
tématy. V rámci spolurozhodování EP s Radou připravujeme postoj Parlamentu. Bylo 
tomu tak například u „potravinového nástroje“ nebo u nástroje pro rozvojovou 
spolupráci. 

Náš výbor se rovněž i nadále ostře zasazuje o dodržování lidských práv a řádnou 
správu věcí veřejných v rozvojových zemích, a to jak prostřednictvím dialogu 
a usnesení, tak sledováním průběhu voleb. Hrajeme také klíčovou úlohu v práci 
Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU.



Kromě toho též dohlížíme na vynakládání prostředků EU a na uplatňování jejích 
rozhodnutí. A konečně, společně s Radou disponujeme zásadní pravomocí, pokud jde 
o téměř deset miliard EUR, které Unie každoročně vynakládá na rozvojovou pomoc. 

Čelíme zásadní výzvě. Přejeme-li si skutečně dosáhnout cílů tisíciletí, náš úkol je 
mimořádně obtížný. Následující přehledy prokazují, že Výbor pro rozvoj EP činí vše 
pro to, aby v této výzvě obstál.

Eva Jolyová
listopad 2012



Přehled č. 1

Složení a podpůrné orgány

Složení

Výbor pro rozvoj je jedním z 20 stálých výborů Evropského parlamentu. Od počátku 
7. volebního období má 30 členů (z celkového počtu 736 poslanců). Největším 
výborem je Výbor pro zahraniční věci, který má 76 členů, nejmenším pak Výbor pro 
rybolov s 24 členy. 

Členové výboru jsou vybíráni z politických skupin způsobem, který odráží politické 
složení Parlamentu jako celku (viz příloha I, která obsahuje kompletní seznam členů 
výboru). Poslanci si obecně svou příslušnost k jednotlivým výborům určují sami na 
základě osobních preferencí, jejich výběr však musí nakonec schválit jejich politická 
skupina. Většina poslanců Evropského parlamentu působí v jednom výboru jako řádní 
členové a v dalším výboru jako náhradníci, ačkoli existují výjimky. 

VÝBOR PRO ROZVOJ

Evropská lidová strana 10

Progresivní aliance socialistů a demokratů v EP 8

Aliance liberálů a demokratů pro Evropu 4

Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance 3

Skupina Evropských konzervativců a reformistů  2

Evropská sjednocená levice / Severská zelená levice 1

Skupina Evropa svobody a demokracie  1 

Nezařazení  1 

Oficiální funkce v rámci výboru zastává předseda a čtyři místopředsedové 
(„předsednictvo“), kteří jsou voleni na ustavující schůzi výboru na začátku a 
v polovině každého volebního období. Předseda řídí schůze výboru a v případě 
potřeby hovoří jeho jménem na plenárních zasedáních. Předseda (či předsedkyně) 
hraje důležitou úlohu při sestavování pořadů jednání výboru a vystupuje také jako 
zástupce výboru před externími orgány. V případě potřeby může předsedu vystřídat 
jeden z místopředsedů. 

Velmi důležitou úlohu ve výboru zastávají koordinátoři skupin. Každá politická 
skupina určuje koordinátora jako svého mluvčího pro každý výbor. Koordinátoři se 
setkávají, aby diskutovali o programu výboru a důležitých politických problémech 
dříve, než proběhne řádná debata ve výboru. Rozdělují rovněž pracovní úkoly mezi 
členy své vlastní skupiny a pomáhají při určování postoje této skupiny při hlasování, a 
to jak ve výboru, tak na plenárním zasedání. 
Výboru asistuje sekretariát stálých úředníků (viz příloha II). Tento sekretariát 
organizuje každodenní práci výboru, vypracovává podkladové studie a pracovní 

http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/deve/members.html
http://www.eppgroup.eu/home/en/default.asp?lg1=cs
http://www.socialistgroup.org/gpes/index.jsp
http://www.alde.eu/
http://www.greens-efa.eu/
http://ecrgroup.eu/cz/
http://www.guengl.eu/
http://www.efdgroup.eu/


dokumenty (zejména na žádost předsedy), pomáhá členům s podkladovými 
informacemi a při sestavování zpráv a řídí legislativní plánování na úrovni výboru. 

Existuje také oddělený sekretariát, který asistuje Smíšenému parlamentnímu 
shromáždění AKT-EU a jeho třem stálým výborům, přičemž spolupracuje se svými 
protějšky ze sekretariátu pro země AKT. 

Tematická sekce Vnější vztahy Generálního ředitelství Evropského parlamentu pro 
vnější politiky Unie poskytuje dodatečnou podporu předsedovi Evropského 
parlamentu a různým parlamentním orgánům (výborům a delegacím, zejména Výboru 
pro rozvoj) v podobě informačních přehledů, poznámek k projevům, seminářů 
s nezávislými externími specialisty a ústně sdělených informačních přehledů. 

Na požádání obdrží předsedové a zpravodajové výchozí materiály, referenční 
dokumenty a návrhy textů. Sekce dále napomáhá při přípravě a provádění návštěv 
delegací ve třetích zemích, včetně misí pro sledování průběhu voleb, a při přípravě 
slyšení. 

Tematická sekce Vnější vztahy dále zpřístupňuje potřebné dodatečné informace 
a analýzy prostřednictvím zadávání externích studií, jež požadují příslušné 
parlamentní výbory (viz příloha V).

Veškeré zveřejněné interní studie a zadané externí posudky (studie, přehledy 
a pracovní dokumenty) mohou poslanci a úředníci Evropského parlamentu 
konzultovat na adrese http://www.expo.ep.parl.union.eu/expo/cms/pid/17. 
Externí studie jsou dostupné i široké veřejnosti na adrese 
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/studies.html.

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/10_01/default_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/10_01/default_en.htm
http://www.expo.ep.parl.union.eu/expo/cms/pid/17
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/studies.html


Přehled č. 2

Pravomoci a úkoly: Úvod 

Tak jako většina parlamentů má i Evropský parlament tři základní pravomoci: 
legislativní, rozpočtovou a kontrolní. Dvacet stálých výborů posuzuje v roli 
specializovaných orgánů otázky spadající do jejich působnosti a předkládá svůj postoj 
v podobě zpráv, obsahujících většinou návrh usnesení, ke konečnému schválení na 
plenárním zasedání. Usnesení se stává oficiálním postojem Evropského parlamentu až 
po jeho konečném přijetí v plénu. 

Výbor pro rozvoj se zabývá vztahy Evropské unie s rozvojovým světem, což je 
tradičně jednou z priorit politického, diplomatického a obchodního programu Evropy. 
Výbor se výrazně angažuje v otázce plnění rozvojových cílů tisíciletí OSN, což 
považuje za nejlepší způsob, jak vymýtit chudobu ve světě. 

Výbor pro rozvoj je hlavním aktérem Parlamentu při podpoře, uplatňování 
a sledování rozvojové politiky a politiky spolupráce Unie, což zahrnuje: 

a) politický dialog s rozvojovými zeměmi, který probíhá bilaterálně a 
v odpovídajících mezinárodních organizacích a meziparlamentních fórech; 

b) pomoc rozvojovým zemím a dohody o spolupráci s těmito zeměmi; 

c) podporu demokratických hodnot, řádné správy věcí veřejných a lidských práv 
v rozvojových zemích.

Výbor hraje navíc klíčovou úlohu při rozvoji a upevňování vztahů mezi EU a jejími 
partnery z oblastí Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří (AKT) tím, že úzce 
sleduje uplatňování partnerské dohody AKT-EU (dohoda z Cotonou) a zejména práci 
Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU.

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/10_01/default_en.htm
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/second_revision_cotonou_agreement_20100311.pdf


Přehled č. 3

Regulace rozvojové spolupráce EU

Jedna z nejdůležitějších úloh Výboru pro rozvoj, jako ostatně i dalších výborů, 
spočívá v přijímání evropských právních předpisů v oblasti, která spadá do jeho 
působnosti. 

Právní základ pro předpisy v oblasti rozvojové politiky je zakotven v článcích 208–
211 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), podle nichž se o těchto právních 
předpisech rozhoduje podle „řádného legislativního postupu“. To znamená, že 
Evropský parlament a Rada ministrů společně přijímají právní předpisy na základě 
návrhu Komise. 

V rámci řádného legislativního postupu je legislativní návrh předložen zároveň Radě 
a Parlamentu. Legislativní text může být přijat pouze za předpokladu, že se Rada 
a Parlament shodnou na každém pozměňovacím návrhu. Až v tuto chvíli je přijat 
nový „evropský právní předpis“.  
K dohodě může dojít v prvním, druhém či třetím čtení. Pokud k dohodě nedojde, 
není právní předpis přijat. 

Od roku 2007 je hlavním nařízením upravujícím činnost EU v oblasti rozvojové 
spolupráce finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI).

V rámci DCI funguje mnoho různých programů, které lze rozdělit na dvě hlavní 
kategorie:

Legislativní práce Parlamentu je organizována následujícím způsobem: 

- Komise předloží legislativní návrh Parlamentu; „příslušný výbor“ má za úkol vypracovat 
zprávu a jmenuje zpravodaje (tj. člena výboru, který je odpovědný za vypracování zprávy 
výboru). Jeden nebo více dalších výborů mohou být požádány, aby příslušnému výboru 
předložily své stanovisko. 

- Příslušný výbor posoudí návrh zprávy zpravodaje, společně s pozměňovacími návrhy 
předloženými dalšími poslanci EP a stanovisky předloženými dalšími výbory, a hlasuje o 
přijetí konečné zprávy. 

- Politické skupiny posoudí zprávu a rozhodnou, jaké další pozměňovací návrhy by měly být 
předloženy plénu. 

- Usnesení obsažené ve zprávě se nakonec projedná a je přijato na plenárním zasedání, čímž 
se z něho stane postoj Evropského parlamentu. Obvykle navrhuje změny návrhu Komise 
v podobě pozměňovacích návrhů. 



Tematické programy se týkají činností v jednotlivých odvětvích rozvojové 
spolupráce, jako je spolufinancování s evropskými nevládními organizacemi, podpora 
poskytovaná sociálním aktivitám např. ve zdravotnictví či ve vzdělávání, činnosti 
v oblasti životního prostředí nebo opatření k zabezpečení dodávek energie či potravin. 
Tyto programy jsou uplatňovány prostřednictvím tematických strategických 
dokumentů, které jsou předmětem demokratické kontroly Evropského parlamentu.

Geografické programy upravují činnosti v oblasti rozvojové spolupráce s konkrétními 
zeměmi a regiony světa – zeměmi a regiony Asie, Latinské Ameriky, Blízkého 
východu a Jižní Afriky. Tyto programy jsou uplatňovány prostřednictvím 
strategických dokumentů pro jednotlivé země a jednotlivé regiony, které jsou 
předmětem demokratické kontroly Evropského parlamentu.

Jelikož platnost DCI vyprší v prosinci 2013, Komise v prosinci 2011 představila 
návrh nového nástroje, který budou muset projednat a přijmout Parlament a Rada. 

Na spolupráci se 78 zeměmi Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří, které tvoří skupinu 
AKT, se geografické programy DCI neuplatňují. Spolupráce se zeměmi AKT je 
založena na nástrojích mimo strukturu Společenství, zejména na dohodě z Cotonou 
mezi členskými státy EU a příslušnými rozvojovými zeměmi (viz zvláštní informační 
list), a finanční prostředky pocházejí z mezivládního Evropského rozvojového fondu 
(ERF). 

Dohoda z Cotonou tvoří jakožto primární právo součást regulačního rámce. Tato 
dohoda, jakož i její pozdější revize, musí být schválena Evropským parlamentem 
(postup souhlasu). Parlament se jednání o těchto dohodách neúčastní, avšak svůj 
názor může vyjádřit pomocí usnesení.

Dohled Parlamentu nad strategickými dokumenty a uplatňováním

Po přijetí DCI začal Parlament výrazněji vykonávat svůj dohled nad strategickými 
dokumenty, jimiž se řídí uplatňování právních předpisů EU v oblasti rozvojové
politiky. Podle nařízení o prováděcích aktech (někdy nazývaném nařízení o 
„komitologii“)1 Parlament může prostřednictvím usnesení přijatého na plenárním 
zasedání upozornit na případy, kdy Komise pravděpodobně překročila pravomoci, 
které jsou jí svěřeny příslušnými právními předpisy. Dále byl v rámci demokratické 
kontroly navázán dialog s Komisí, který umožňuje Parlamentu vyjadřovat se 
k veškerým politickým a právním záležitostem souvisejícím se strategickými 
dokumenty.

Kromě těchto kontrolních pravomocí se Parlament může přirozeně také domáhat 
zrušení rozhodnutí, které podle jeho názoru překračuje rámec prováděcích pravomocí 
svěřených Komisi, a to prostřednictvím žaloby u Soudního dvora.
                                               
1 Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2011 o společném návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj 
pro rozvojovou spolupráci, schváleném dohodovacím výborem (PE-CONS 00057/2011 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+JOINT-TEXT+C7-2011-
0377+0+NOT+XML+V0//CS -
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2009/0060A(COD)
)



Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost Evropský parlament požaduje, aby mu byly 
svěřeny ještě výraznější kontrolní pravomoci. Argumentuje tím, že programové 
dokumenty mají povahu „aktů v přenesené pravomoci“ podle článku 290 SFEU, který 
v rozhodovacím procesu přiznává Parlamentu právo veta. Zatím v tomto směru 
nedošlo k dohodě s Radou, a proto Evropský parlament ještě nemůže právo veta 
uplatnit.



Přehled č. 4

Rozpočtové a kontrolní pravomoci 

Výbor pro rozvoj v rámci svých kompetencí úzce sleduje souhrnný rozpočet EU a do 
jeho skladby přispívá prostřednictvím pozměňovacích návrhů rozpočtových položek 
vztahujících se na rozvojové země. V rámci rozpočtového procesu stanoveného 
v Lisabonské smlouvě Evropský parlament a Rada společně rozhodují o veškerých 
výdajích, včetně rozpočtových položek určených na rozvojovou spolupráci. V rámci 
Evropského parlamentu je Výbor pro rozvoj odpovědný za ty části rozpočtu, které 
spadají pod hlavy Rozvoj a vztahy se státy Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří (hlava 
21 rozpočtu) a Humanitární pomoc (hlava 23 rozpočtu). Výbor pro rozvoj se rovněž 
zabývá rozpočtovými položkami týkajícími se Asie, Latinské Ameriky a oblasti 
Středomoří a také lidskými právy a rozvojem (hlava 19 rozpočtu). Provádí přezkum 
rozpočtových položek, které se vztahují k obchodování s rozvojovými zeměmi 
(hlava 20 rozpočtu) a – v neposlední řadě – pečlivě sleduje administrativní rozpočet 
oddělení Komise, jež se zabývají rozvojovou spoluprací. 

Rozpočtový proces začíná pro Výbor pro rozvoj každý rok na jaře poté, co přijme 
svůj postoj k roční politické strategii Komise. Výbor se účastní přípravy postoje 
Parlamentu na jednání s Radou a Komisí v průběhu celého rozpočtového roku. V září 
výbor hlasuje o pozměňovacích návrzích k postoji Rady k rozpočtu na následující rok. 
Jeho členové, zejména zpravodaj pro rozpočet, jednají o pozměňovacích návrzích 
Výboru pro rozvoj s Rozpočtovým výborem a v politických skupinách Evropského 
parlamentu. V říjnu se na plenárním zasedání přijme postoj Parlamentu. Jednání 
pokračují jako součást dohodovacího postupu mezi Evropským parlamentem a 
Radou, dokud není dosaženo společné dohody, kterou schválí oba orgány. 
V Parlamentu se tak děje na konci roku hlasováním pléna o znění rozpočtové dohody. 
Proces uzavírá předseda Parlamentu podpisem dohody.

V průběhu následujícího roku výbor – veden svým zpravodajem – sleduje plnění 
rozpočtu Komisí a dohlíží na to, aby prostředky byly vynakládány tak, jak schválil 
Parlament. 

V rámci každoročního postupu udělování absolutoria Evropský parlament zkoumá, 
jak Komise plnila rozpočet v předchozím rozpočtovém roce. Po přezkumu roční 
účetní závěrky Komise, jejího finančního výkazu, zprávy o dosažených výsledcích a 
výroční zprávy Účetního dvora Evropský parlament udělí, nebo odmítne udělit 
absolutorium ohledně plnění rozpočtu Komisí. Udílení absolutoria se týká rovněž 
poskytování prostředků z Evropského rozvojového fondu (fond financovaný přímo 
členskými státy EU k pokrytí nákladů podle dohody o partnerství AKT-EU z Cotonou 
a spravovaný Komisí – viz Přehled č. 3). Postup udílení absolutoria vede Výbor pro 
rozpočtovou kontrolu. Legislativní výbory, včetně Výboru pro rozvoj, předkládají svá 
stanoviska. 

Celková rozvojová pomoc EU v roce 2010 (tj. oficiální rozvojová pomoc rozdělovaná 
Evropskou komisí) činila 9,8 miliardy EUR. Největší část putovala na podporu 
vzdělávání, zdravotnictví, správy a další sociální infrastruktury (35 %), dopravy, 



komunikací, energetiky a dalších infrastruktur (12 %) a na humanitární pomoc 
(13 %).

Z rozpočtu EU pochází o něco méně než polovina celkové částky. Zbylou část 
pokrývá Evropský rozvojový fond. Ačkoli je uplatňování ERF prověřováno Výborem 
pro rozvoj (včetně postupu udílení absolutoria), není Evropský parlament oprávněn 
ovlivňovat výdaje z ERF, do něhož přispívají přímo členské státy a který není součástí 
rozpočtu EU. 

Pokud však jde o prostředky v rámci rozpočtu, členové Výboru pro rozvoj aktivně 
přispívali při vytváření víceletého finančního rámce EU pro období 2007–2013, který 
stanovuje stropy pro každou kategorii výdajů na následujících sedm let. 

Pravomoci dohledu

Velmi důležitou funkcí Evropského parlamentu a jeho stálých výborů je kontrola 
výkonného orgánu (tj. Evropské komise), jakož i některých aspektů práce Rady EU 
a Evropské centrální banky. 

Výbory tuto funkci vykonávají pomocí různých nástrojů: 

- Slyšení komisařů: dříve, než Evropský parlament schválí Komisi jako celek 
v plénu, uspořádá na začátku každého období slyšení jmenovaných Komisařů. 
V průběhu těchto slyšení mohou poslanci EP pokládat kandidátům navrženým 
na komisaře otázky ohledně jejich budoucí úlohy, programu, představy 
o otázkách týkajících se EU atd. Po slyšeních přijmou výbory stanoviska 
ohledně způsobilosti každého kandidáta. Na počátku roku 2010 uspořádal 
Výbor pro rozvoj slyšení komisaře odpovědného za rozvojovou spolupráci 
Andrise Piebalgse a komisařky odpovědné za humanitární pomoc a civilní 
ochranu Kristaliny Georgievy. Kristalina Georgieva byla druhou kandidátkou 
na danou pozici, neboť prvního kandidáta výbor neschválil.

- Setkání s předsednictvím Rady: jednou za rok výbor pozve vysokou 
představitelku EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine 
Ashtonovou coby předsedkyni Rady pro zahraniční věci, která se zabývá též 
rozvojovými otázkami. Kromě toho jsou zváni příslušní ministři členského 
státu, který v daném období předsedá Radě Evropské unie, aby před výborem 
promluvili o konkrétních otázkách, jako je humanitární pomoc.

- Setkání s komisaři: komisaři odpovědní za rozvojovou spolupráci a 
humanitární pomoc bývají na schůzích výboru pravidelnými hosty.

- Otázky Radě a Komisi: poslanci EP mohou pokládat oběma orgánům otázky 
na plenárních zasedáních a rovněž na schůzích výboru. 

- Slyšení odborníků: výbor pravidelně pořádá veřejná slyšení, která se obvykle 
týkají témat právě vypracovávaných zpráv (viz příloha IV). 

Přehled č. 5

Podpora demokracie a lidských práv 



Výbor pro rozvoj je jedním ze tří výborů Evropského parlamentu, které se zabývají 
vnějšími vztahy, společně s Výborem pro zahraniční věci a Výborem pro mezinárodní 
obchod. 

V roce 2006 přijaly Evropský parlament a Rada „evropský nástroj pro demokracii 
a lidská práva“, který se stal jedním z nástrojů pro vnější činnost. Tento nástroj si 
klade za cíl zejména podporovat dodržování lidských práv a základních svobod, 
posilovat a upevňovat demokracii, podporovat činnost občanské společnosti v oblasti 
lidských práv a posilovat důvěryhodnost volebních procesů. 

Rozpravy a usnesení o případech porušování lidských práv, demokracie a právního 
státu

Politické skupiny pravidelně žádají předsedu Evropského parlamentu o uspořádání 
rozpravy o naléhavých případech porušování lidských práv, demokracie a právního 
státu. Tyto rozpravy se konají ve čtvrtek odpoledne na plenárním zasedání ve 
Štrasburku. Většinou jsou na pořadu tři rozpravy týkající se tří různých případů 
porušování lidských práv. O příslušných návrzích usnesení se hlasuje ihned po 
skončení rozprav. 

Delegace a mise pro sledování průběhu voleb

Výbor pro rozvoj může vyslat vlastní delegace na místa zvláštního zájmu. Delegace 
mohou směřovat do různých zemí, obvykle jde o země související s prací výboru 
v oblasti rozvojové politiky a humanitární pomoci. Členové Výboru pro rozvoj se 
někdy účastní delegací ad hoc Evropského parlamentu do rozvojových zemí, jejichž 
cílem je obvykle účast na mezinárodní konferenci nebo sledování průběhu voleb. Poté 
předkládají zprávu příslušnému výboru Evropského parlamentu. 

Mise pro sledování průběhu voleb aktivně přispívají k demokratizačnímu procesu 
v rozvojových a jiných zemích. Profil a význam mezinárodního sledování průběhu 
voleb při podpoře vytváření a konsolidace demokratických systémů nadále rostou.

Delegace vyslané Evropským parlamentem, které významně přispěly k úsilí 
o mezinárodní sledování průběhu voleb, úzce spolupracují s misemi EU pro sledování 
průběhu voleb. Ve společných mezinárodních misích s organizacemi OBSE/ODIHR a 
s Radou Evropy doplňuje profil a politická zkušenost poslanců EP dlouhodobé 
zkušenosti volebních expertů. 

V letech 2010 a 2011 se Výbor pro rozvoj aktivně účastnil pozorování průběhu voleb 
v Kongu, Nikaragui, Tanzanii, Togu, Ugandě a v dalších zemích.

Sacharovova cena a síť nositelů Sacharovovy ceny

Jedná se o dva specifické nástroje, které Evropský parlament používá k prosazování 
obrany lidských práv na světové scéně.

Sacharovova cena: Sacharovovu cenu za svobodu myšlení zavedl Evropský 
parlament v prosinci 1985; v té době byl věhlasný ruský disident Andrej Sacharov 



stále ještě ve vnitřním exilu v Gorkách, kam jej poslaly orgány tehdejšího SSSR. 
Tímto vyznamenáním, které se uděluje každoročně, jsou oceňovány činnost 
a výsledky v oblasti obrany lidských práv, demokracie a svobody projevu. Jde o 
prestižní ocenění udělované výjimečným jedincům či sdružením nebo skupinám osob 
(jako bylo několik oceněných zástupců „arabského jara“, kteří cenu získali v roce 
2011), které bojují proti intoleranci, fanatismu a útlaku. 

Postup udělování Sacharovovy ceny, jehož vyvrcholením je slavnostní předání ceny 
v prosinci ve Štrasburku, společně řídí Podvýbor pro lidská práva, který zastává 
vedoucí roli, a Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro rozvoj. 

Síť nositelů Sacharovovy ceny: Síť nositelů Sacharovovy ceny vytvořil Evropský 
parlament v roce 2011 s tím, aby v celosvětovém měřítku zviditelnil své působení 
v oblasti lidských práv a svobody projevu. Účelem sítě nositelů Sacharovovy ceny je 
spojit předchozí a současné laureáty Sacharovovy ceny a aktivisty v oblasti lidských 
práv z celého světa a napomáhat jim při rozvíjení jejich operační sítě. V rámci sítě 
nositelů Sacharovovy ceny se v listopadu 2011 konala v Bruselu konference na 
vysoké úrovni o lidských právech. 



Přehled č. 6

Smíšené parlamentní shromáždění AKT-EU 

Smíšené parlamentní shromáždění AKT-EU vzniklo na základě sdíleného přání 
zahájit spolupráci mezi volenými zástupci Evropského společenství – poslanci 
Evropského parlamentu – a volenými zástupci států Afriky, Karibské oblasti 
a Tichomoří, které podepsaly dohodu z Cotonou. 
Je jedinou institucí svého druhu na světě a jediným mezinárodním shromážděním, 
v němž se zástupci různých zemí pravidelně scházejí s cílem podporovat vzájemnou
provázanost Severu a Jihu.

Smíšené parlamentní shromáždění AKT-EU je demokratickým parlamentním 
orgánem, který se zaměřuje na podporu a ochranu demokratických procesů s cílem 
zajistit lidem právo výběru vlastních rozvojových cílů a prostředků k jejich 
uskutečnění.

Smíšené parlamentní shromáždění bylo vytvořeno na základě dohody z Cotonou 
(článek 17), která stanoví jeho úlohu takto: 

– podporovat demokratické procesy prostřednictvím dialogu a konzultací,
– napomáhat porozumění mezi národy Evropské unie a národy států AKT 

a zvyšovat informovanost o rozvojové problematice; 
– projednávat problémy související s rozvojem a partnerstvím AKT-EU, 
– přijímat usnesení a vydávat doporučení pro Radu ministrů za účelem dosažení cílů 

této dohody.

Shromáždění taktéž hraje ojedinělou úlohu parlamentní kontroly nad dalšími 
institucemi, neboť v průběhu každého zasedání pořádá formální seance vyhrazené pro 
otázky Evropské komisi, zemím AKT a předsednictví Rady EU. Evropská komise má 
kromě toho povinnost podávat zprávy o činnosti, kterou vyvinula v návaznosti na 
předcházející usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění.
Shromáždění dále získalo významné pravomoci v oblasti dohledu nad dokumenty, 
kterými se provádí rozvojová spolupráce EU (tj. strategickými dokumenty pro 
jednotlivé země, regiony a témata) s regiony a zeměmi AKT, což zaručuje řádnou 
parlamentní diskusi a analýzu stávajících a plánovaných investic ERF v zemích AKT.

Složení a pracovní postupy

Zástupci 78 států AKT by měli být poslanci parlamentu, případně zástupci jmenovaní 
parlamentem každého státu AKT. Zástupci, kteří nejsou poslanci parlamentu, musí 
být akreditováni na počátku každého zasedání. 

Dvakrát ročně se setkávají se svými 78 protějšky z Evropského parlamentu na 
týdenním plenárním zasedání, jednou v zemi AKT a podruhé v předsednické zemi 
EU. Shromáždění se řídí společnými demokratickými pravidly, která stanoví jeho 
jednací řád.



Práci vedou dva spolupředsedové, které volí Shromáždění – jeden pochází ze země 
AKT a druhý z EU. Předsednictvo tvoří tito dva spolupředsedové a dvacet čtyři 
místopředsedů (12 evropských a 12 ze zemí AKT) rovněž zvolených Shromážděním. 
Předsednictvo se obvykle schází čtyřikrát ročně, aby byla zajištěna kontinuita práce 
Shromáždění a připraveny nové iniciativy zaměřené především na posílení a zlepšení 
spolupráce. Zabývá se rovněž aktuálními politickými otázkami a přijímá postoje 
k případům týkajícím se lidských práv. Předsednictvo Shromáždění rovněž vysílá 
výzkumné mise do zemí AKT či EU, zveřejňuje zprávy a pořádá mise pro sledování 
průběhu voleb.

V roce 2003 vznikly tři stálé výbory. Sestavují samostatné návrhy, o nichž potom 
Smíšené parlamentní shromáždění hlasuje. Jedná se o tyto výbory:

• Výbor pro politické záležitosti
• Výbor pro hospodářský rozvoj, finance a obchod
• Výbor pro sociální věci a životní prostředí

V roce 2008 začalo Smíšené parlamentní shromáždění pořádat regionální schůze. 
V roce 2010 uspořádalo Shromáždění regionální schůzi na Seychelách věnovanou 
východoafrickému regionu a v roce 2011 schůzi v Kamerunu věnovanou 
středoafrickému regionu. Každá regionální schůze se týká probíhajících jednání 
o dohodě o hospodářském partnerství, jež má regulovat obchod mezi EU a daným 
regionem, přičemž se debatuje o otázkách společného zájmu pro země tohoto regionu 
a pro EU. 

Iniciativy Smíšeného parlamentního shromáždění

Smíšené parlamentní shromáždění aktivně přispívá k provádění a posilování 
jednotlivých úmluv AKT-EU a předkládá řadu návrhů v mnoha různých oblastech:

 podpora parlamentní demokracie a posilování úlohy parlamentů v zemích 
AKT, včetně sledování průběhu voleb, 

 posílení úlohy žen v rozvojovém procesu, zejména prostřednictvím 
vzdělávání,

 posílení závazku dodržovat a chránit lidská práva a lidskou důstojnost,

 zohlednění environmentálních politik v rozvojových projektech, zejména 
v souvislosti s dopadem změny klimatu na regiony AKT,

 podpora obchodu jako nástroje pro rozvoj, zejména prostřednictvím dohod 
o hospodářském partnerství, jež předpokládá dohoda z Cotonou,

 sestavení programů pro rozvoj venkova a drobných projektů („mikro-
projektů“) vypracovaných pro potřeby konkrétní komunity,

 boj proti epidemiím a zlepšování zdravotnických a hygienických služeb,

 pořádání výročních schůzí mezi hospodářskými a sociálními partnery,



 užší spolupráce s organizacemi občanské společnosti zabývajícími se 
rozvojem,

 pomoc zadluženým zemím uplatňujícím politiky strukturálních změn s cílem 
umožnit jim zachovat si nezbytné služby,

 urychlení postupů pomoci a navýšení finančních prostředků určených 
uprchlíkům a vysídleným osobám.

Členům Smíšeného parlamentního shromáždění z EU a delegacím Evropského 
parlamentu v Panafrickém parlamentu a Jižní Africe poskytuje asistenční služby 
sekretariát Evropského parlamentu. 

Více informací naleznete na webové stránce: www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/



Přehled č. 7

Rozvojové cíle tisíciletí, náš celosvětový závazek 

V září roku 2000 byla přijata Deklarace tisíciletí, při níž se 189 světových vůdců 
zavázalo, že do roku 2015 „osvobodí všechny muže, ženy a děti ze zoufalých 
a nelidských podmínek extrémní chudoby“. Za tímto účelem bylo stanoveno osm 
rozvojových cílů tisíciletí:

1. odstranit extrémní chudobu a hlad
2. zajistit základní vzdělání pro všechny
3. šířit zásady rovnosti pohlaví a osamostatnění žen
4. snížit dětskou úmrtnost
5. zlepšit zdravotní stav matek
6. bojovat proti HIV/AIDS, malárii a jiným nemocem
7. zajistit environmentální udržitelnost
8. vytvořit celosvětové partnerství pro rozvoj

V roce 2005 přijal Evropský parlament zprávu Výboru pro rozvoj o rozvojových 
cílech tisíciletí. Zdůrazňovalo se v ní, že snížení chudoby prostřednictvím splnění 
rozvojových cílů tisíciletí a Deklarace tisíciletí se musí jednoznačně stát 
překlenovacím rámcem rozvojové politiky EU, což se musí jasně odrážet ve všech 
příslušných politikách a legislativních návrzích. 

Dne 15. června 2010 přijal Evropský parlament usnesení o pokroku směřujícím 
k dosažení rozvojových cílů tisíciletí: střednědobé přezkoumání v rámci příprav 
zasedání OSN na vysoké úrovni v září 2010. Toto usnesení uvádí několik doporučení 
pro členské státy EU před tímto zasedáním. Uznává, že se nedaří plnit všech osm 
rozvojových cílů tisíciletí a vyzývá členské státy, aby přijaly vedoucí, cílevědomý a 
jednotný postoj s cílem splnit rozvojové cíle tisíciletí před koncem lhůty v roce 2015.

Zvláštním prvkem usnesení z roku 2010 byla potřeba určit inovační mechanismy 
financování zahrnující celosvětovou daň z měnových a derivátových transakcí, které 
by sloužily k financování globálních veřejných statků, včetně rozvojových cílů 
tisíciletí; boj proti daňovým rájům, daňovým únikům a nezákonnému toku financí a 
systematické zveřejňování zisků společností a jejich daňových odvodů; snížení 
nákladů na převod plateb zasílaných migrujícími pracovníky do jejich domovských 
zemí a zmírnění dluhové zátěže rozvojových zemí, včetně bezúročného moratoria pro 
rozvojové země na splacení dluhů do roku 2015.

Evropský parlament se aktivně účastnil kampaně nazvané „Učiňme chudobu 
minulostí“, která proběhla v roce 2005, a summitu OSN, který se konal v září 2010 
v New Yorku za účelem přezkumu rozvojových cílů tisíciletí. Přispěl také k tomu, 
aby byl tzv. „nástroj pro zajišťování potravin“ (tj. odpověď EU na potravinovou krizi, 
k níž došlo v roce 2008, ve výši 1 miliardy EUR) uzákoněn v téměř rekordním čase. 

Poslanci EP systematicky chválili ty členské státy, které již splnily či přesáhly hranici 
0,7 % HND určenou na oficiální rozvojovou pomoc, jež souvisí s rozvojovým cílem 
tisíciletí č. 8, přičemž poukázali na znepokojující trend, kdy některé státy zahajují 
proces snižování pomoci a nedodržují dříve stanovený harmonogram plnění závazků. 



EU jako celku se totiž nepodařilo splnit přechodný cíl, který si stanovila a kterým 
bylo poskytovat v roce 2010 pomoc ve výši 0,56 % HND, a bude pro ni obtížné 
dosáhnout v tomto směru do roku 2015 hranice 0,7 %. Pokud jde o dosažené 
výsledky, existují navíc značné rozdíly mezi členskými státy. Výbor proto pravidelně 
vyzývá členské státy, které v této oblasti zaostávají, aby se zavázaly k jasným 
harmonogramům a lhůtám s cílem dosáhnout v roce 2015 hranice 0,7 %.

Výbor nicméně často poukazuje na to, že cíle, jimiž je snížit do roku 2015 chudobu 
a hlad na polovinu, poskytnout všem bezplatné vzdělání a zlepšit přístup ke zdravotní 
péči, nesplníme, pokud na splácení dluhů budou muset rozvojové země nadále 
vynakládat čtyřikrát více prostředků než na základní sociální služby.

Upřednostňovat zdravotnictví a vzdělávání, klíčové oblasti rozvojových cílů tisíciletí

Z velkého množství otázek, kterými se Výbor pro rozvoj často zabývá, jsou 
zdůrazňovány zejména zdravotnictví a školství. Boj proti chorobám spojeným 
s chudobou, HIV/AIDS, tuberkulóze a malárii, je naléhavou záležitostí na celém 
světě. Ničivé následky HIV/AIDS podkopávají úspěchy, jichž rozvojová politika 
dosáhla za mnoho let. Výbor pro rozvoj proto podpořil vznik světového fondu pro boj 
s těmito chorobami a podstatně zvýšil příspěvek Společenství do tohoto fondu. 
Poslanci EP opakovaně zdůraznili, že boji proti HIV/AIDS a chudobě by napomohl 
lepší přístup k informacím a zdravotní péči. Upozornili také na to, že prevence, péče 
a léčba se navzájem prolínají. Aby byl boj s těmito chorobami účinný, je zapotřebí 
koordinovat politiky v oblasti spolupráce, výzkumu a zdravotnictví. Je rovněž nutno 
zdokonalit systémy zdravotní péče v rozvojových zemích. 

Kromě problému, kterým jsou náklady na léky, pro mnohé choroby neexistuje vhodná 
léčba. Chorobám tvořícím 90 % všech onemocnění na světě je věnováno pouze 10 % 
výzkumné činnosti. Poslanci EP mnohokrát zdůrazňovali, že pokud se trhu nepodaří 
nalézt vhodná řešení, měl by být podporován veřejný výzkum a vytvořeny pobídky 
k tomu, aby do těchto oblastí investoval soukromý sektor. Poslanci rovněž trvali na 
tom, aby klíčové léky byly dostupnější, což by znamenalo, že by se vyráběly místně, 
a zdůraznili právo zemí WTO na využití pružnosti, již dohoda TRIPS umožňuje za 
účelem ochrany veřejného zdraví a zajištění přístupu všech osob k lékům. 

V předchozím volebním období hrála významnou úlohu základní a také velmi citlivá 
otázka reprodukčního zdraví. Mezi další témata, kterými se zabývají poslanci EP, dále 
patří zdravotní postižení a zanedbané nemoci. 

Poslanci EP jsou přesvědčeni, že chudobu lze snížit pouze za předpokladu, že více lidí 
bude mít přístup k adekvátnímu vzdělání. Výbor proto pravidelně zdůrazňuje význam 
základního vzdělání a vyzývá k maximálnímu úsilí o splnění toho rozvojového cíle 
tisíciletí, kterým je dosáhnout do roku 2015 základního vzdělání pro všechny. 
V současnosti nechodí do školy přibližně 113 milionů dětí, z nichž většinu tvoří 
dívky, a 860 milionů lidí v rozvojových zemích je negramotných. 



Přehled č. 8

Humanitární pomoc

Humanitární pomoc spočívá v poskytování podpory, jejímž účelem je zachránit 
životy, zmírnit utrpení a zachovávat a chránit lidskou důstojnost v průběhu krizových 
situací a po nich. Lze ji odlišit od rozvojové pomoci, jejímž cílem je řešit 
socioekonomické faktory, které ke krizové situaci mohly vést. Účinná humanitární 
pomoc staví na několika základních principech: nestrannosti, zákazu diskriminace, 
nezávislosti a neutralitě. EU definuje humanitární pomoc takto:

Humanitární pomoc Společenství zahrnuje akce na pomoc, zmírnění utrpení a 
ochranu na nediskriminačním základě za účelem pomoci lidem ve třetích zemích, 
zejména těm, kteří jsou nejvíce zranitelní, a přednostně těm, kteří žijí v rozvojových 
zemích, obětem přírodních katastrof, lidmi způsobených krizí, jakými jsou války a 
ozbrojené konflikty, nebo výjimečných situací nebo okolností srovnatelných 
s přírodními nebo lidmi způsobenými katastrofami. Trvá po dobu nezbytnou ke 
splnění humanitárních požadavků vyplývajících z těchto různých situací1.

Humanitární pomoc může mít mnoho podob – finanční prostředky, dodávky, 
pracovníky – a může pocházet z různých zdrojů: od vlád, nevládních organizací, 
agentur OSN, Červeného kříže, Červeného půlměsíce, skupin zástupců místních 
komunit, veřejných dárců a komunit žijících v diaspoře.

Evropská unie je spolu se svými 27 členskými státy největším světovým dárcem 
humanitární pomoci a poskytuje přibližně polovinu celosvětových finančních 
prostředků vynakládaných na okamžitou pomoc obětem přírodních katastrof a 
katastrof způsobených člověkem. Mimo programů řízených jednotlivými členskými 
státy EU je humanitární pomoc financována také z rozpočtu EU a spravována 
generálním ředitelstvím pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO) Evropské 
komise, které bylo založeno v roce 1992.

V roce 2011 EU poskytla humanitární pomoc a pomoc v oblasti civilní ochrany 
v celkové hodnotě 1,2 miliardy EUR2. To spočívalo v humanitární pomoci přibližně 
117 milionům lidí v 91 zemích, které nejsou členy EU, a rychlé reakci na 18 žádostí o 
pomoc, jež podaly mechanismy civilní ochrany z oblastí v rámci EU i mimo ni.
V posledních letech bylo možné zaznamenat trend, kdy rostoucí potřeby překonávají 
dostupné zdroje, což je výsledek nárůstu humanitárních krizí, katastrof a zranitelnosti 
na celém světě co do počtu i rozsahu. Původní rozpočet na humanitární pomoc na rok 
2011 ve výši 853 milionů EUR byl několikrát navýšen, aby bylo možné reagovat na 
nové krize a přírodní katastrofy, k nimž došlo v průběhu roku. Tyto dodatečné 
finanční prostředky byly mobilizovány prostřednictvím převodů z rezervy EU na 
pomoc při mimořádných událostech, zdrojů desátého Evropského rozvojového fondu 
vyčleněných na humanitární pomoc v zemích Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří, 
                                               
1 Ustanovení článku 1 nařízení o humanitární pomoci – nařízení Rady (ES) č. 1257/96.
2 Čísla v tomto oddílu vychází z tohoto zdroje: Výroční zpráva o politice Evropské unie v oblasti 
humanitární pomoci a civilní ochrany a jejím provádění v roce 2011. COM(2012) 489 final.



příspěvků ESVO a prostřednictvím převodů z jiných rozpočtových položek v rámci 
okruhu pro vnější pomoc (okruh 4 rozpočtu EU).

V roce 2011 bylo ze všech finančních prostředků poskytnutých EU odhadem 42 % 
použito na vleklé krize, 38 % k reakci na přírodní katastrofy a 20 % na krize a 
intervence ad hoc. Přibližně polovina prostředků byla použita na poskytnutí potravin a 
výživy. Mezi další hlavní oblasti činnosti patří zdraví včetně psychologické podpory 
(12 %) a dále voda a hygienická opatření (14 %).
Humanitární operace financované Evropskou komisí provádí téměř 200 partnerských 
organizací poskytujících pomoc. Polovinu (50 %) finančních prostředků na rok 2011 
uplatnily nevládní organizace, zhruba jednu třetinu (36 %) různé agentury OSN a 
zbytek (14 %) další mezinárodní organizace. Vztahy Komise s nevládními 
organizacemi se řídí rámcovými dohodami o partnerství; vztahy s orgány OSN pak 
finanční a správní rámcovou dohodou. Aby získaly prostředky na financování 
humanitární akce, předkládají partnerské organizace návrhy financování, které se 
posuzují na základě jejich technických výhod a na základě zjištěných potřeb.
Lisabonská smlouva dala humanitární pomoci nový právní základ1, neboť zakotvila 
závazek EU k poskytování humanitární pomoci a výslovně požaduje, aby se opatření 
EU a členských států vzájemně doplňovala a posilovala.
Hlavním finančním nástrojem pro tuto oblast činnosti je nařízení o humanitární 
pomoci2, které bylo při revizi ostatních finančních předpisů v rámci přípravy nového 
víceletého finančního rámce na období 2007–2013 ponecháno v nezměněném znění. 
Částka určená na pomoc a přidělená tomuto nástroji na období 2007–2013 činí 
5,6 miliardy EUR. Roční rozpočet pro účely humanitární pomoci se pravidelně 
navyšuje, aby bylo možné reagovat na nové krize a přírodní katastrofy. Děje se tak 
použitím rezervy na pomoc při mimořádných událostech, využitím finančních 
prostředků z Evropského rozvojového fondu vyčleněných na humanitární pomoc 
v zemích Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří a převody z jiných rozpočtových 
položek. 

Humanitární pomoc určená rozvojovým zemím tradičně spadá do oblasti působnosti 
Výboru pro rozvoj. Hlavním úkolem výboru je monitorovat poskytování humanitární 
pomoci Společenství, zajistit, aby rozpočtové závazky odpovídaly humanitárním 
potřebám, žádat Rozpočtový výbor, aby schválil případné využití rezervních fondů, 
a usměrňovat postoj Evropského parlamentu v mezinárodní diskusi o úloze 
a nástrojích humanitární pomoci. Aby mohl tyto úkoly plnit, jmenuje výbor každé dva 
roky stálého zpravodaje pro humanitární pomoc.

Evropský konsensus o humanitární pomoci, klíčový dokument z roku 2007, který 
spolupodepsali předsedové Evropského parlamentu, Komise a Rady, vymezuje 
společnou vizi, politické cíle a sdílené zásady humanitární pomoci EU. Jeho cílem je 
zlepšit soudržnost, pružnost, výkonnost a profesionalitu poskytování pomoci 
prostřednictvím lepší koordinace na úrovni EU a silnějších vazeb s mezinárodními 
partnery. K dosažení tohoto důležitého celoevropského konsensu zásadním způsobem 
přispěla zpráva z vlastního podnětu předložená Výborem pro rozvoj. Pro Evropský 
parlament nebylo přijetí konsensu samo o sobě cílem, ale spíše začátkem procesu, 
                                               
1 Komise přijímá opatření v oblasti humanitární pomoci na základě páté části, hlavy III, Spolupráce se 
třetími zeměmi a humanitární pomoc, Smlouvy o fungování Evropské unie (článek 214 SFEU).
2 Nařízení Rady (ES) č. 1257/96, Úř. věst. 163, 2.7.1996, s. 1.



který by měl zvýšit účinnost humanitární pomoci poskytované Evropskou unií a 
rozšířit její rozsah, aby tak zahrnovala též předcházení nebezpečí vzniku krizových 
situací a obnovu po skončení krize.
Humanitární pomoc je předpokladem rozvoje v případě katastrofy a konfliktu, musí 
být však poskytována v rámci dlouhodobé strategie. Chronický nedostatek potravin 
v oblasti Afrického rohu s naléhavostí upozornil na to, že je nutné soustředit se na 
posilování odolnosti, budování místních kapacit schopných vypořádat se s danou 
situací a rozvíjení dlouhodobých celostátních strategií s cílem vyhnout se opakujícím 
se humanitárním katastrofám. Pod pojmem „propojení pomoci, obnovy a rozvoje 
(LRRD)“ se rozumí snaha vypořádat se s šedou zónou mezi humanitární pomocí a 
dlouhodobým rozvojem. Výbor pro rozvoj je rozhodným zastáncem lepšího 
překonání tohoto příkopu mezi humanitární akcí a rozvojem.
Reakce EU na katastrofy se neomezuje jen na humanitární pomoc, ale spočívá též 
v použití prostředků civilní ochrany členských států. Všech 27 členských států EU se 
účastní mechanismu civilní ochrany Unie a spolu s nimi i Chorvatsko, Bývalá 
jugoslávská republika Makedonie, Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Tyto státy 
sdružují zdroje, které mohou být zpřístupněny zemím zasaženým katastrofou. 
Podpora může mít podobu věcné pomoci, týmů s potřebným vybavením a nasazení 
odborníků v oblasti hodnocení a koordinace. Podpora EU je závislá na vládních 
zdrojích a v případě, že je pomoc zapotřebí ve třetí zemi, obvykle probíhá souběžně 
s humanitární pomocí.

O pomoc může evropský mechanismus civilní ochrany požádat kterákoli země světa. 
Tato země se pak může rozhodnout, zda nabídky pomoci přijme, nebo odmítne. 
Většina zúčastněných států v praxi nabízí pomoc zdarma jako gesto solidarity. Až 
50 % nákladů na přepravu pomoci může být navíc spolufinancováno Komisí v rámci 
Finančního nástroje pro civilní ochranu. V roce 2012 má být zřízeno středisko reakce 
na mimořádné situace, které dále posílí schopnost EU reagovat na katastrofy.

EU se neomezuje jen na reakce na katastrofy nebo krize. Stále více si uvědomuje, že 
je třeba soustředit se v rostoucí míře na prevenci, připravenost, snižování rizika 
katastrof a posilování odolnosti zranitelných společenství s cílem umožnit jim lépe se 
vypořádat s katastrofami a tím snížit ničivé dopady na zasažené obyvatelstvo a jeho 
živobytí. Snižování rizika katastrof a přizpůsobování se změně klimatu se stále více 
dostávají do centra pozornosti a jsou systematicky začleňovány do humanitárních 
operací EU.
EU rovněž podporuje respektování a dodržování mezinárodního humanitárního práva. 
Výbor pro rozvoj se účastní širokého spektra činností týkajících se humanitární 
pomoci. Evropský parlament coby jedna složka rozpočtového orgánu EU každoročně 
zdůrazňuje, že je třeba zvýšit finanční příspěvky pro řešení mimořádných událostí. 
Výbor ovlivňuje strategická rozhodnutí Komise a způsoby jejich provádění a kriticky 
posuzuje ty položky pracovního programu Komise, které se týkají humanitární 
oblasti, a operační strategie Generálního ředitelství pro humanitární pomoc a civilní 
ochranu na následující rok. V rámci strukturovaného dialogu je několikrát ročně 
pozvána komisařka Georgieva za účelem výměny názorů s výborem. Díky veřejným 
slyšením na témata z humanitární oblasti se pravidelně schází významní představitelé 
OSN, Červeného kříže, Evropské komise a humanitárních nevládních organizací, aby 
projednali aktuální humanitární otázky.



Přehled č. 9

Přispět k rozvojové agendě EU

Na základě znepokojivých výsledků střednědobého přezkumu pokroku dosaženého 
při plnění rozvojových cílů tisíciletí (září 2005) a na naléhání Evropského parlamentu 
se v roce 2005 Evropská unie zavázala splnit do roku 2015 cíl 0,7 % HND 
poskytovaných na oficiální rozvojovou pomoc. 

Komise a členské státy EU se poprvé shodly na harmonogramu, pomocí něhož 
postupně dosáhnou cíle 0,7 % HND, přičemž každému členskému státu byly 
přiděleny závazné cíle umožňující sledovat pokrok, jehož bylo dosaženo. 

Evropský konsensus o rozvoji

Dne 20. prosince 2005 podepsaly Komise, Rada a Evropský parlament dokument, 
kterým se stanovily společné cíle a zásady rozvojové spolupráce – Evropský 
konsensus o rozvoji. Tyto tři orgány tak poprvé společně přijaly strategický 
dokument o rozvojové politice. Tento dokument, který zůstává v platnosti, odráží vůli 
Evropské unie významně přispět k odstranění chudoby a pomoci vybudovat 
spravedlivější svět, ve kterém by vládl mír. Stal se základem pro činnosti rozvojové 
spolupráce Společenství a členských států ve všech rozvojových zemích v duchu 
komplementarity.

První část Konsensu s názvem Vize rozvoje Evropské unie stanoví společné cíle a zásady 
rozvojové spolupráce: 

- odstranění chudoby jako hlavní a zastřešující cíl,
- zásady vlastnictví a partnerství,
- zásada soudržnosti politik, 
- poskytování větší pomoci efektivnějším způsobem, 
- podpora společných hodnot, zejména lidských práv, rovnosti žen a mužů a řádné správy 

věcí veřejných,
- podpora účinné mnohostrannosti a hlubšího politického dialogu,
- účast občanské společnosti,
- souvislá činnost s cílem předcházet oslabování států, včetně budování kapacit,
- posílení parlamentní demokracie. 



Ačkoli se EU zavázala, že do roku 2015 zvýší prostředky určené na pomoc až do výše 
0,7 % hrubého domácího produktu, nepodařilo se jí splnit společný průběžný cíl, 
kterým bylo dosáhnout výše 0,56 % v roce 2010. Unie stále více upřednostňuje 
podporu určenou nejméně rozvinutým zemím a zemím s nízkým a středním příjmem. 

Jedním z ústředních aspektů Evropského konsensu je „soudržnost politik ve prospěch 
rozvoje“, která je nejen zásadním principem zajišťujícím účinnost pomoci, ale také 
jednoznačnou morální zásadou: nelze dopustit, aby byl dopad činností v oblasti 
evropské rozvojové politiky oslabován prováděním jiných politik ES. Tato zásada, 
která je zakotvena v článku 208 Lisabonské smlouvy, požaduje, aby u každé evropské 
politiky byl zohledněn její případný vliv na rozvojové cíle. I v tomto případě slouží 
rozvojové cíle tisíciletí jako vodítko.

Agenda pro změnu

Strategie pro Afriku, Karibskou oblast a Tichomoří 

Evropský parlament prostřednictvím Výboru pro rozvoj aktivně reagoval na navržené 
strategie EU pro jednotlivé regiony AKT: Afriku, Karibskou oblast a Tichomoří, 
přičemž se zaměřil na klíčové požadavky trvale udržitelného rozvoje, kterými jsou: 

– podpora míru a bezpečnosti,
– podpora slabých států, 
– řádná a efektivní správa věcí veřejných,
– podpora obchodu, 
– integrace do světového hospodářství, 
– integrace do světových komunikačních systémů, 
– sociální soudržnost,
– environmentální udržitelnost. 

Účinnost pomoci 

V roce 2005 se Evropská unie zavázala k tomu, že radikálně zvýší pozitivní dopad své 
rozvojové spolupráce pomocí iniciativ zaměřených na zvýšení objemu pomoci, její 
účinnosti a zrychlení jejího poskytování s cílem splnit úkoly rozvojových cílů 

Druhá část Konsensu nazvaná Rozvojová politika Evropského společenství definuje, jak bude 
Společenství realizovat Evropskou vizi rozvoje stanovenou v první části, a to za zdroje, které 
mu byly svěřeny: 

- další pokrok při uvolňování pomoci, 
- snížení dluhu, kde je to vhodné, 
- zohlednění průřezových otázek: demokracie, řádná správa věcí veřejných, lidská práva, 

práva dětí a domorodých obyvatel; rovnost žen a mužů; environmentální udržitelnost a boj 
proti HIV/AIDS, 

- podpora světových fondů jednoznačně spojených s rozvojovými cíli tisíciletí, 
- podpora rozpočtu, pokud to podmínky umožňují.



tisíciletí. Cílem balíčku opatření pro zvýšení účinnosti pomoci, který přijala Komise 
dne 2. března 2006, je převést tyto závazky do praxe. O dva roky později vypracovala 
Komise základ pro budoucí postoj EU k účinnosti poskytování pomoci jakožto 
přípravu na třetí fórum na vysoké úrovni o účinnosti pomoci, které se konalo 
v ghanské Akkře v září 2008 a navazovalo na závazky přijaté na prvním a druhém 
fóru na vysoké úrovni konaných v Římě v roce 2003, resp. v Paříži v roce 2005, 
a vyvrcholilo přijetím tzv. „akčního programu z Akkry“. 

Pusan, Jižní Korea – čtvrté fórum na vysoké úrovni

Dne 1. prosince 2011 přijalo čtvrté fórum na vysoké úrovni Pusanské partnerství pro 
účinnou rozvojovou spolupráci. Tento plán je založen na zásadách Pařížské deklarace 
(2005) a Akčního programu z Akkry (2008). Pusanské partnerství vychází ze čtyř 
zásad účinného rozvoje: ústřední úlohu musí hrát partnerské země (vlastní 
odpovědnost země), je třeba zvýšit účinnost pomoci (zaměření na výsledky), zapojit 
všechny veřejné a soukromé subjekty podílející se na rozvoji (partnerství pro rozvoj 
podporující začlenění) a zajistit odpovědnost a plnění závazků na politické úrovni 
(transparentnost a odpovědnost dárců a přijímajících zemí). Evropská unie je jedním 
z předních subjektů, které rozvíjejí zásady účinné pomoci přijaté v Pusanu, přičemž 
tak činí prostřednictvím Agendy pro změnu a podpory koordinace dárců mezi Komisí 
a členskými státy.

V Pařížské deklaraci se partnerské a dárcovské země zavázaly, že posílí úlohu 
parlamentů v národních rozvojových strategiích, a zvýší tak vzájemnou odpovědnost 
a transparentnost vynakládání prostředků na rozvoj.

Nová Agenda pro změnu, kterou Komise navrhla jako plán pro zvýšení dopadu 
rozvojové politiky EU a jejíž přijetí se právě projednává, bude mít dlouhodobý dopad 
na účinnost rozvojové pomoci EU. Pokud jde o soudržnost politik ve prospěch 
rozvoje, pokrok v této oblasti je pomalý, jelikož priority politik v jiných oblastech, 
jako je zemědělství, obchod nebo rybolov, jsou často v rozporu s rozvojovými 
prioritami.

Vztahy s nestátními subjekty 

Při stanovování politických priorit a výše příspěvku členové Výboru pro rozvoj řádně 
zohledňují obavy a připomínky vnějších subjektů, zejména představitelů občanské 
společnosti, a to jak v EU, tak ve třetích zemích. 

Členové výboru jsou nakloněni politice otevřených dveří ve vztahu k nestátním 
subjektům – tento pojem zahrnuje širokou škálu zástupců občanské společnosti, jako 
jsou nevládní organizace, odbory, vysokoškolské a vědecké instituce apod., a někdy 
jsou do něj zahrnovány také místní orgány. 
Důležitým komunikačním protějškem v tomto ohledu je Konfederace evropských 
nevládních neziskových organizací pro podporu a rozvoj zemí třetího světa 
(CONCORD). Jejích 19 mezinárodních sítí a 22 národních sdružení z členských států 
Evropské unie představuje více než 1 600 evropských nevládních organizací. 
CONCORD a její členské organizace přispívají svými specifickými odbornými 
poznatky k práci Evropského parlamentu a zejména k práci jeho výborů, které jsou 



odpovědné za vnější politiky EU (Výbor pro rozvoj, Výbor pro mezinárodní obchod 
a Výbor pro zahraniční záležitosti). 

V zájmu zachování dobrých pracovních vztahů s Výborem pro rozvoj se dvakrát 
ročně konají schůze mezi konfederací CONCORD a politickými koordinátory 
a úředníky Výboru pro rozvoj. Tyto schůze, jak se ukázalo, byly doposud velmi 
přínosné a umožnily vytvoření nového prostoru pro dialog mezi občanskou 
společností a Výborem pro rozvoj. Hlavním cílem schůzí je výměna názorů, 
předkládání návrhů v oblastech společného zájmu a nalézání společného postoje. 
Práce, která byla odvedena ohledně nástroje rozvojové spolupráce, účinným 
způsobem dokazuje, jak kvalitní tento vztah je. 

Výbor pro rozvoj investuje do vztahů s nestátními subjekty a místními orgány 
z jižních oblastí, zejména ze zemí Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří. 

V posledních letech zve Výbor pro rozvoj pravidelně zástupce organizací občanské 
společnosti z rozvinutých a rozvojových zemí na své schůze a slyšení. Tato setkání se 
zaměřují například na otázky nejméně rozvinutých zemí, rozvoje a vzdělávání, 
afrického zemědělství a léků. 

V rámci nového společného strategického partnerství mezi Afrikou a EU se navíc 
členové Výboru pro rozvoj a další poslanci EP zasazují za to, aby zástupcům 
občanské společnosti zajistili institucionální úlohu, a dali tak jim samotným 
i občanům, které zastupují, možnost vyjádřit se  

Stejně tak i Smíšené parlamentní shromáždění AKT-EU se v posledních letech 
zasazuje o zapojení zástupců občanské společnosti do svých aktivit. Shromáždění také 
jmenovalo dva místopředsedy pro vztahy s nestátními subjekty, čímž dalo jasně 
najevo, jak velký význam přisuzuje těmto aspektům rozvoje. 



Přehled č. 10 

Výbor pro rozvoj – globální partner pro rozvoj

Panafrický parlament – privilegovaný partner EP

Afrika je pravděpodobně světadílem, který – pokud jde o rozvoj – čelí největším 
výzvám a současně skýtá největší příležitosti. Nejvyšší koncentrace chudých obyvatel 
a slabých států na světě se nalézá právě v Africe. Přibližně polovina prostředků, jež 
EU vynakládá na pomoc, směřuje do Afriky. Její národy a etnika mají dlouhotrvající 
historické vazby na Evropu a Afrika se rychle mění, přičemž výhledy do budoucna 
jsou dobré, jak jasně dokazuje obrovský zájem, který o ni projevuje Čína. 

V roce 2007 přijaly hlavy afrických států a vlád „společnou strategii Afrika-EU“, což 
je ambiciózní dlouhodobý politický rámec, v němž potvrdily své odhodlání prohloubit 
vzájemné politické vztahy a společně řešit globální výzvy. 

Tato strategie pokrývá nejen rozvojovou spolupráci, ale také témata, jako jsou mír 
a bezpečnost, řádná správa věcí veřejných a lidská práva, obchod, energetika či změna 
klimatu. Členové Výboru pro rozvoj v průběhu uplynulého volebního období 
vypracovali tři zprávy týkající se této strategie. 

V roce 2004 vytvořila Africká unie Panafrický parlament (PAP), což je 
celokontinentální parlament s poradní pravomocí složený z pětičlenných delegací 
z každého z 54 členských států Africké unie (AU). Panafrický parlament má své stálé 
sídlo ve městě Midrand v Jihoafrické republice a schází se dvakrát ročně. 

EP od počátku udržuje úzké vztahy s PAP a ustavil delegaci pro vztahy s tímto 
parlamentem. Tato delegace se zúčastnila téměř všech zasedání PAP od roku 2004 
a delegace PAP pravidelně navštěvují EP. 

Tato úzká spolupráce vedla k tomu, že instituce AU a EU formálně uznaly plnoprávné 
zapojení obou parlamentů do institucionální struktury společné strategie Afrika-EU. 
Znamená to, že EP a PAP jsou v současnosti zapojeny do přípravy vrcholných 
schůzek Afrika-EU, jejich předsedové vystupují na slavnostním zahajování těchto 
summitů, EP a PAP spolu debatují o uplatňování společné strategie Afrika-EU 
a ministři zemí AU a EU a poslanci obou parlamentů hrají plnoprávnou a aktivní 
úlohu v různých orgánech zapojených do uplatňování společné strategie a do 
rozhodovacího procesu. 

Spolupráce s PAP je rovněž jednou z priorit Úřadu pro podporu parlamentní 
demokracie EP.

Vztahy s vnitrostátními parlamenty členských států 

Vnitrostátní parlamenty hrají ve fungování EU stále významnější úlohu, spolupracují 
s Evropskou komisí, s EP a mezi sebou navzájem. 



Tím, že jsou poslanci vnitrostátních parlamentů blízko občanům, mohou napomáhat 
při vytváření účinných a konstruktivních vztahů mezi občany a institucemi EU 
a podporovat demokratičtější a transparentnější přístup k vytváření politiky EU.

V poslední době Evropská komise systematicky zasílá vnitrostátním parlamentům 
legislativní návrhy k projednání současně s jejich předložením Evropskému 
parlamentu a Radě.

Kvalita vztahů mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty a jejich 
přínos, který mohou na politické rovině vytvářet, bude nakonec vždy výsledkem 
společného úsilí. Lisabonská smlouva tento vztah posílila tím, že ustanovila postup 
„odůvodněných stanovisek“, jež vnitrostátní parlamenty předkládají Evropskému 
parlamentu, a Evropský parlament pak přijal společný přístup k nakládání s těmito 
odůvodněnými stanovisky a příspěvky vnitrostátních parlamentů.

Hlavním cílem spolupráce mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty 
je prohloubit parlamentní rozměr EU, a přispět tak k posílení demokratické legitimity 
a transparentnosti při tvorbě politik EU. Dalším cílem je v plném rozsahu informovat 
vnitrostátní parlamenty o činnosti Evropského parlamentu v různých oblastech jeho 
působnosti. Za tímto účelem zve stále větší počet výborů Evropského parlamentu –
včetně Výboru pro rozvoj – poslance vnitrostátních parlamentů pravidelně na své 
schůze, aby se při diskusi o politických návrzích navzájem podělili o své informace 
a odborné poznatky.

Zvyšování povědomí veřejnosti o rozvojové spolupráci 

Zvyšování povědomí veřejnosti a vzdělávání mladých v oblasti rozvoje je způsobem, 
jak propagovat základní hodnoty EU, jako je tolerance a solidarita v naší stále více 
globální, provázané a multikulturní společnosti.

Samotná Evropská unie je výsledkem mezikulturního dialogu, v jehož rámci se 
setkávají různí účastnící, aby si navzájem předávali zkušenosti a aby uskutečňovali 
společné projekty.

Zvýšení povědomí veřejnosti o rozvojové spolupráci tudíž napomůže posílení pocitu 
mezinárodní solidarity a vytvoření příhodného prostředí pro prohloubení evropské 
mezikulturní společnosti. Větší informovanost o rozvojové spolupráci je rovněž 
prostředkem, jak všechny občany plně zapojit do celosvětového boje s chudobou a se 
sociálním vyloučením prostřednictvím kampaní, vzdělávacích a informačních 
programů, prosazování těchto myšlenek a školení.

Parlamenty proto hrají zásadní úlohu při burcování veřejného mínění, pokud jde 
o rozvojovou spolupráci a mezinárodní solidaritu s rozvojovými zeměmi, a to za 
účelem snižování chudoby a jejího úplného vymýcení.

Důležitou úlohu v tomto procesu mají též vnitrostátní a místní orgány, nevládní 
organizace a další aktéři občanské společnosti zapojení do spolupráce Severu a Jihu.



V každém volebním období Evropský parlament výrazně přispívá k větší 
informovanosti veřejnosti o politice EU v oblasti rozvojové spolupráce. Evropský 
parlament organizuje řadu akcí pro veřejnost, pracovních seminářů, slyšení, diskusí 
a parlamentních rozprav zaměřených na otázky související s problematikou rozvojové 
spolupráce.

Výbor pro rozvoj se každoročně aktivně zapojuje do evropských dnů rozvojové 
pomoci. Evropský parlament na všechny události vysílá delegaci poslanců a spolu 
s Panafrickým parlamentem pořádá některé konkrétní akce. Výbor pro rozvoj kromě 
toho má svůj stánek v „rozvojové vesnici“, kde jsou k dispozici propagační materiály, 
které mají za úkol zvýšit povědomí veřejnosti o úloze a činnosti výboru. 

Další důležitou událostí pro veřejnost jsou Evropské dny otevřených dveří, které se 
konají jednou ročně u příležitosti výročí podepsání Schumanovy deklarace. Jejich 
cílem je pozvednout povědomí veřejnosti o institucích EU a jejich činnosti i 
o fungování Unie. V tento den Evropský parlament otevírá své dveře široké 
veřejnosti. Výbor pro rozvoj se pravidelně účastní dnů otevřených dveří Evropského 
parlamentu a snaží se oslovit lidi různého věku a zájmů.
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Annex III

List of reports adopted by the Committee on Development of the European 
Parliament in the Seventh Parliamentary Term (2009–2014)

REPORT on development aspects of intellectual property rights on genetic 
resources: the impact on poverty reduction in developing countries
Own-initiative
A7-0423/2012, tabled in December 2012
Rapporteur: Catherine Grèze

Report on the work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in 2011
Own-initiative
A7-0328/2012, tabled in October 2012
Rapporteur: Norbert Neuser

RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on 
behalf of the European Union, of the Food Assistance Convention
Non-legislative enactment
A7-0309/2012, tabled in October 2012 
Rapporteur: Nirj DEVA 

REPORT on the EU 2011 Report on Policy Coherence for Development
Own-initiative
A7-0302/2012, tabled in October 2012
Rapporteur: Birgit SCHNIEBER-JASTRAM 

REPORT on an Agenda for Change: the future of EU development policy
Own-initiative
A7-0234/2012, tabled in July 2012
Rapporteur: Charles GOERENS 

REPORT on the proposal for a Council decision amending Council Decision 
2001/822/EC on the association of the overseas countries and territories with the 
European Community
Consultation procedure
A7-0169/2012, tabled in May 2012 
Rapporteur: Maurice PONGA 

REPORT on defining a new development cooperation with Latin America
Own-initiative
A7-0159/2012, tabled in May 2012
Rapporteur: Ricardo CORTÉS LASTRA 
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REPORT on the impact of devolution of the Commission’s management of 
external assistance from its headquarters to its delegations on aid delivery
Own-initiative
A7-0056/2012, tabled in March 2012
Rapporteur: Filip KACZMAREK 

REPORT on EU development cooperation in support of the objective of 
universal energy access by 2030
Own-initiative
A7-0442/2011, tabled in December 2011
Rapporteur: Norbert NEUSER 

REPORT on the work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in 2010
Own-initiative
A7-0315/2011, tabled in September 2011
Rapporteur: Filip KACZMAREK 

REPORT on the 4th High Level Forum on Aid Effectiveness
Own-initiative
A7-0313/2011, tabled in September 2011   
Rapporteur: Cristian Dan PREDA 

REPORT on an EU policy framework to assist developing countries in 
addressing food security challenges
Own-initiative
A7-0284/2011, tabled in July 2011 
Rapporteur: Gabriele ZIMMER 

REPORT on financing of reinforcement of dam infrastructure in developing 
countries
Own-initiative
A7-0213/2011, tabled in May 2011 
Rapporteur: Nirj DEVA 

REPORT on the future of EU budget support to developing countries
Own-initiative
A7-0206/2011, tabled in May 2011 
Rapporteur: Charles GOERENS 

REPORT on increasing the impact of EU development policy
Own-initiative
A7-0205/2011, tabled in May 2011 
Rapporteur: Filip KACZMAREK 
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REPORT on Regulation (EC) 1905/2006 establishing a financing instrument for 
development cooperation: lessons learned and perspectives for the future
Own-initiative
A7-0187/2011, tabled in May 2011 
Rapporteur: Gay MITCHELL 

REPORT on Tax and Development – Cooperating with Developing Countries on 
Promoting Good Governance in Tax Matters
Own-initiative
A7-0027/2011, tabled in February 2011 
Rapporteur: Eva JOLY 

RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the 
Agreement between the European Community and its Member States, of the one 
part, and the Republic of South Africa, of the other part, amending the 
Agreement on Trade, Development and Cooperation
Non-legislative enactment
A7-0018/2011, tabled in February 2011 
Rapporteur: Eva JOLY 

RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at 
first reading with a view to the adoption of a regulation of the European 
Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1905/2006 
establishing a financing instrument for development cooperation
Codecision procedure
A7-0009/2011, tabled in January 2011 
Rapporteur: Charles GOERENS 

RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at 
first reading with a view to the adoption of a regulation of the European 
Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 
establishing a financing instrument for development cooperation
Codecision procedure
A7-0006/2011, tabled in January 2011 
Rapporteur: Gay MITCHELL 

REPORT on implementation of the European Consensus on Humanitarian Aid: 
the mid-term review of its action plan and the way forward
Own-initiative
A7-0375/2010, tabled on December 2010 
Rapporteur: Michèle STRIFFLER 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0187%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
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REPORT with a proposal for a European Parliament recommendation to the 
Council on setting up an EU rapid response capability
Own-initiative
A7-0332/2010, tabled in December 2010 
Rapporteur: Iva ZANICCHI 

REPORT on the work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in 2009
Own-initiative
A7-0315/2010, tabled in November 2010 
Rapporteur: Eva JOLY 

REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of 
the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing 
instrument for development cooperation
Codecision procedure
A7-0285/2010, tabled in October 2010 
Rapporteur: Charles GOERENS 

REPORT on health care systems in sub-Saharan Africa and global health
Own-initiative
A7-0245/2010, tabled in September 2010 
Rapporteur: Véronique DE KEYSER 

REPORT on poverty reduction and job creation in developing countries: the 
way forward
Own-initiative
A7-0192/2010, tabled in June 2010 
Rapporteur: Eleni THEOCHAROUS 

REPORT on progress towards the achievement of the Millennium Development 
Goals: mid-term review in preparation of the UN high-level meeting in 
September 2010
Own-initiative
A7-0165/2010, tabled in May 2010 
Rapporteur: Michael CASHMAN 

REPORT on the EU Policy Coherence for Development and the ‘Official 
Development Assistance plus’ concept
Own-initiative
A7-0140/2010, tabled in May 2010 
Rapporteur: Franziska KELLER 
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REPORT on the effects of the global financial and economic crisis on developing 
countries and on development cooperation
Own-initiative
A7-0034/2010, tabled in March 2010 
Rapporteur: Enrique GUERRERO SALOM 

REPORT on the second revision of the Partnership Agreement ACP-EC (the 
"Cotonou Agreement")
Own-initiative
A7-0086/2009, tabled in December 2009 
Rapporteur: Eva JOLY

REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of 
the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing 
instrument for development cooperation and Regulation (EC) No 1889/2006 on 
establishing a financing instrument for the promotion of democracy and human 
rights worldwide
Codecision procedure
A7-0078/2009, tabled in December 2009 
Rapporteur: Gay MITCHELL 
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Annex IV

List of hearings and events organised by the Committee on Development of the 
European Parliament in the Sixth Legislative Period (2009–2014)

HEARINGS AND EVENTS

2013 Hearings and events

22 January Hearing on "Millennium Development Goals and beyond 2015 - a 
strong EU engagement"

2012 Hearings and events

9 October Hearing on "Guaranteeing Sustainable Land Security in Developing 
Countries"

18 SeptemberHearing on "How to make OCTs relays for EU development policy"

3 September Hearing on "Linking Relief, Rehabilitation and Development: 
Towards more Effective Aid"

29 February Hearing on "Environmental Degradation and its Impact on Poverty"

2011 Hearings and events

11 October Interparliamentary Committee Meeting with national Parliaments 
on "Human rights conditionality in development policy"

4 October Hearing on "Food security in developing countries: the challenge to 
feed the people"

30 August Joint DEVE-DROI hearing on "Development Education"

20 June Joint FEMM-AFET-DEVE-DROI workshop on "The role of 
women in the democratisation process in North Africa and the Middle 
East"

13 April Hearing on "The Blurring of Roles between Humanitarian and 
Military Actors: State of Play and Perspectives"



2010 Hearings and events

22 June Joint PECH-DEVE hearing on "CFP Reform: The external 
dimension"

2 June Hearing on "Property rights, property ownership and land grab in 
Developing Countries"

27 April Joint DEVE-INTA-EMPL-DROI hearing on "Child Labour in 
Developing Countries"

22 March Hearing on "Palestine: Bridge Building for Development"

25 January Hearing on "Human Rights Slot on Trade Union Rights in Colombia"

2009 Hearings and events

10 November Hearing on "The effects of the global financial crisis on developing 
countries and development cooperation"

15 October Hearing on "EU Climate Poverty" (in association with Oxfam 
Intern.)

5 October Joint DEVE-CONT hearing on "Involving Non-State Actors in EC 
Development Cooperation - The Way Forward"
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Annex VI

Development aid: Net official development assistance (ODA)
Net disbursements at current prices and exchange rates
Millions of US dollars

2009 2010 2011  (1)
DAC Countries, Total 119 778 128 465 133 526
Australia 2 762 3 826 4 799
Austria 1 142 1 208 1 107
Belgium 2 610 3 004 2 800
Canada 4 000 5 209 5 291
Denmark 2 810 2 871 2 981
Finland 1 290 1 333 1 409
France 12 602 12 915 12 994
Germany 12 079 12 985 14 533
Greece 607 508 331
Ireland 1 006 895 904
Italy 3 297 2 996 4 241
Japan 9 457 11 021 10 604
Korea 816 1 174 1 321
Luxembourg 415 403 413
Netherlands 6 426 6 357 6 324
New Zealand 309 342 429
Norway 4 081 4 580 4 936
Portugal 513 649 669
Spain 6 584 5 949 4 264
Sweden 4 548 4 533 5 606
Switzerland 2 310 2 300 3 086
United Kingdom 11 283 13 053 13 739
United States 28 831 30 353 30 745
G7, Total 81 549 88 533 92 148
DAC EU Members, Total 67 211 69 661 72 315
Non-DAC Countries,Total 6 672 7 235 2 509
EU Institutions 13 444 12 679 12 627
Czech Republic 215 228 256
Hungary 117 114 140
Iceland 34 29 26
Israel  (1) 124 145 176
Poland 375 378 417
Slovak Republic 75 74 87
Slovenia 71 59 63
Thailand 40 10  ..
Turkey 707 967 1 320
United Arab Emirates 834 412  ..
Arab Countries  ..  ..  ..
Other Donor Countries, Total  ..  ..  ..

Last updated: 4 April 2012



.. Not available
Note: Detailed information on the sources and definitions used may be found in the source 
database.
1 ODA for 2011 is preliminary.
Source: Official and private flows, OECD International Development Statistics (database)



Annex VII

THE MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)

MDG 1: ERADICATE EXTREME POVERTY AND HUNGER
 Reduce by half the proportion of people living on less than a dollar a day 
 Achieve full and productive employment and decent work for all, including 

women and young people
 Reduce by half the proportion of people who suffer from hunger

MDG 2: ACHIEVE UNIVERSAL PRIMARY EDUCATION
 Ensure that all boys and girls complete a full course of primary schooling 

MDG 3: PROMOTE GENDER EQUALITY AND EMPOWER WOMEN 
 Eliminate gender disparity in primary and secondary education preferably by 

2005, and at all levels by 2015 

MDG 4: REDUCE CHILD MORTALITY
 Reduce by two thirds the mortality rate among children under five 

MDG 5: IMPROVE MATERNAL HEALTH
 Reduce by three quarters the maternal mortality ratio
 Achieve, by 2015, universal access to reproductive health

MDG 6: COMBAT HIV/AIDS, MALARIA AND OTHER DISEASES
 Halt and begin to reverse the spread of HIV/AIDS
 Achieve, by 2010, universal access to treatment for HIV/AIDS for all those 

who need it
 Halt and begin to reverse the incidence of malaria and other major diseases

MDG 7: ENSURE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
 Integrate the principles of sustainable development into country policies and 

programmes; reverse loss of environmental resources 
 Reduce biodiversity loss, achieving, by 2010, a significant reduction in the 

rate of loss
 Reduce by half the proportion of people without sustainable access to safe 

drinking water and basic sanitation
 Achieve significant improvement in lives of at least 100 million slum dwellers, by 

2020 

MDG 8: DEVELOP A GLOBAL PARTNERSHIP FOR DEVELOPMENT
 Develop further an open, trading and financial system that is rule-based, 

predictable, and non-discriminatory trading and financial system. Includes a 
commitment to good governance, development and poverty reduction — both 
nationally and internationally 

 Address the special needs of the least developed countries’ special needs. This 
includes tariff- and quota-free access for their exports; enhanced debt relief for 
heavily indebted poor countries; cancellation of official bilateral debt; and more 



generous official development assistance for countries committed to poverty 
reduction

 Address the special needs of landlocked developing countries and small island 
developing states States (through the Programme of Action for the Sustainable 
Development of Small Island Developing States and the outcome of the 
twenty-second special session of the General Assembly)

 Deal comprehensively with the debt problems of developing countries’ debt 
problems through national and international measures to make debt sustainable in 
the long term 

 In cooperation with the developing countries, develop decent and productive work 
for youth 

 In cooperation with pharmaceutical companies, provide access to affordable 
essential drugs in developing countries 

 In cooperation with the private sector, make available the benefits of new 
technologies - especially information and communications technologies
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