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Predhovor k informačnému balíku výboru DEVE

Volám sa Eva Joly. Patrím k skupine Verts/ALE v Európskom parlamente. Hoci mám 
nórsky pôvod, za poslankyňu som bola zvolená vo Francúzsku. Predsedám 
parlamentnému Výboru pre rozvoj.

V súčasnosti musia milióny osôb, najmä v chudobných krajinách, dennodenne čeliť
kritickej situácii. Našu planétu nepretržite postihujú krízy, či už ide o krízu finančnú, 
hospodársku, energetickú, potravinovú a ďalšie, nehovoriac o zničujúcich dôsledkoch 
zmeny klímy. 

Tieto údery majú bezpochyby následky v bohatých krajinách. Ale v rozvojových 
krajinách sa v ich dôsledku navyše ocitli milióny osôb v absolútnej chudobe. Dnes 
večer pôjde 20 % svetového obyvateľstva spať o hlade. 

Ale prečo by nás tento problém mal zaujímať? Predovšetkým preto, lebo všetky tieto 
krízy s dramatickými dôsledkami pre Áziu, Afriku, Latinskú Ameriku a ďalšie 
kontinenty majú pôvod v priemyselných krajinách severu. A ďalej preto, lebo je 
našou povinnosťou zanechať našim potomkom čistú planétu, na ktorej vládne mier. 
V záujme tohto cieľa sa už dnes musíme postaviť proti týmto do oči bijúcim 
a poburujúcim nerovnostiam medzi bohatými a chudobnými.

Hoci je vždy možné urobiť viac, Európska únia sa snaží obmedziť tieto nerovnosti čo 
najviac. Nikto neposkytuje viac rozvojovej pomoci ako Európa. Okrem tejto pomoci 
však majú značný dosah na hospodárstva rozvojových krajín aj obchodné 
a poľnohospodárske politiky Únie. 

Vo Výbore Európskeho parlamentu pre rozvoj sa snažíme zabezpečiť, aby tento dosah 
nebol pre rozvojové krajiny nepriaznivý a aby európske politiky skutočne prispievali 
k zlepšovaniu kvality života tých najchudobnejších na celom svete. V nasledujúcich 
Informačných listoch je objasnený spôsob, akým vykonávame našu činnosť.

Pracujeme rôznymi spôsobmi. S európskymi inštitúciami, členskými štátmi, našimi 
partnerskými krajinami, globálnymi aktérmi a občianskou spoločnosťou Európy 
a tretích krajín nepretržite vedieme otvorený dialóg o otázkach súvisiacich 
s rozvojom, ktoré siahajú od humanitárnej pomoci a predchádzania konfliktom 
po daňové raje a otázky rodovej rovnosti. 

Pomáhame vytvárať politiku EÚ prostredníctvom uznesení, ktoré sú neskôr prijímané 
na plenárnych zasadnutiach EP. Tieto uznesenia sú venované zdravotníctvu, 
vzdelávaniu, miléniovým cieľom, potravinovej bezpečnosti, humanitárnej pomoci a 
mnohým ďalším témam. Pri spolurozhodovaní EP s Radou pripravujeme pozíciu 
Parlamentu. Bolo to tak v prípade potravinového nástroja, ako aj nástroja rozvojovej 
pomoci. 

Náš výbor sa aj naďalej dôrazne zasadzuje za dodržiavanie ľudských práv a dobrú 
správu vecí verejných v rozvojových krajinách, a to nielen prostredníctvom dialógu a 
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uznesení, ale aj pozorovaním volieb. Takisto zohrávame ústrednú úlohu v činnosti 
Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ.

Okrem toho dohliadame na vynakladanie finančných prostriedkov EÚ 
a na uplatňovanie jej rozhodnutí. Spoločne s Radou vykonávame zásadnú právomoc, 
pokiaľ ide o využívanie takmer 10 miliárd EUR, ktoré Únia každoročne venuje na 
rozvojovú pomoc. 

Stojíme pred náročnou výzvou. Ak chceme naozaj splniť miléniové ciele, naša úloha 
bude neľahká. Tieto Informačný listy sú názornou ukážkou toho, že Výbor pre rozvoj 
EP robí všetko pre to, aby v tejto náročnej úlohe obstál.

Eva Joly
november 2012
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Informačný list č. 1

Zloženie a podporné orgány

Zloženie

Výbor pre rozvoj je jedným z 20 stálych výborov Európskeho parlamentu. Od 
začiatku siedmeho volebného obdobia pozostáva z 30 poslancov (z celkového počtu 
736). Najväčším výborom je Výbor pre zahraničné veci so 76 poslancami a 
najmenším Výbor pre rybné hospodárstvo s 24 poslancami.

Členovia výboru sú vyberaní z jednotlivých politických skupín spôsobom, ktorý 
zohľadňuje rozloženie politických síl v Parlamente ako celku (úplný zoznam členov 
výboru pozri v Prílohe I). Jednotliví poslanci sa rozhodujú pre členstvo v konkrétnom 
výbore sami, no ich voľbu musí schváliť politická skupina daného poslanca či 
poslankyne. Väčšina poslancov Európskeho parlamentu pracuje v jednom výbore ako 
plnoprávny člen a v ďalšom výbore ako náhradník, uvedené pravidlo však má 
výnimky.

VÝBOR PRE ROZVOJ

Európska ľudová strana 10

Progresívna aliancia socialistov a demokratov v EP 8

Aliancia liberálov a demokratov za Európu  4

Zelení/Európska slobodná aliancia  3

Európski konzervatívci a reformisti  2

Európska zjednotená ľavica – Severská zelená ľavica  1

Európa slobody a demokracie 1

nezaradený poslanec  1

Formálne vedenie výboru (t.j. predsedníctvo) tvorí predseda výboru a štyria 
podpredsedovia, ktorí sú volení na ustanovujúcej schôdzi výboru na začiatku 
a v polovici každého volebného obdobia. Predseda riadi schôdze výboru a podľa 
potreby vystupuje v mene výboru na plenárnom zasadnutí. Plní dôležitú úlohu pri 
zostavovaní programu výboru a vystupuje ako predstaviteľ výboru pri styku 
s vonkajšími orgánmi. Predsedu môže v prípade potreby nahradiť jeden 
z podpredsedov.

Dôležitú úlohu v rámci výboru hrajú koordinátori skupín. Každá politická skupina 
určuje koordinátora pre jednotlivé výbory, ktorý vystupuje ako hovorca skupiny 
v danom výbore. Pred zajatím diskusie vo výbore sa koná schôdza koordinátorov, na 
ktorej diskutujú o programe výboru a o najzávažnejších politických problémoch.
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Rozdeľujú úlohy medzi jednotlivých členov svojej skupiny a pomáhajú sformulovať
spoločnú pozíciu skupiny pri hlasovaní vo výbore i na plenárnom zasadnutí.
Výboru asistuje sekretariát pozostávajúci zo stálych úradníkov (pozri Prílohu II).
Sekretariát organizuje každodennú činnosť výboru, na požiadanie vypracúva 
podkladové štúdie a pracovné dokumenty (najmä na žiadosť predsedu), poskytuje 
členom pomoc pri získavaní doplnkových informácií a vypracúvaní správ a riadi 
legislatívne plánovanie na úrovni výboru.

Osobitný sekretariát asistuje Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ 
a jeho trom stálym výborom, pričom spolupracuje s kolegami zo sekretariátu AKT. 

Tematická sekcia Generálneho riaditeľstva EP pre vonkajšie politiky Únie poskytuje 
dodatočnú podporu predsedovi Európskeho parlamentu, ako aj rôznym parlamentným 
orgánom (výborom a delegáciám, najmä Výboru pre rozvoj) prostredníctvom 
informačných materiálov, poznámok k prejavom, seminárov s nezávislými externými 
odborníkmi a ústne oznamovaných informácií. 

Predsedom a spravodajcom na požiadanie poskytuje základný materiál, referenčné 
dokumenty a návrhy dokumentov. Sekcia pomáha aj pri príprave a uskutočňovaní 
návštev delegácií v tretích krajinách vrátane volebných pozorovateľských misií, ako 
aj pri príprave vypočutí. 

Tematická sekcia okrem toho zabezpečuje v prípade potreby dodatočné informácie 
a analýzy zadávaním externých štúdii, ktoré požadujú príslušné parlamentné výbory 
(pozri Prílohu V).

Všetky zverejnené interné štúdie a zadané externé posudky (štúdie, informačné 
materiály a pracovné dokumenty) sú k dispozícii všetkým poslancom Európskeho 
parlamentu a ich spolupracovníkom na adrese 
http://www.expo.ep.parl.union.eu/expo/cms/pid/17. 
Externé štúdie sú dostupné aj pre širokú verejnosť na adrese 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN.

http://www.expo.ep.parl.union.eu/expo/cms/pid/17
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN
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Informačný list č. 2

Právomoci a úlohy: Úvod

Podobne ako väčšina parlamentov má aj Európsky parlament tri základné 
právomoci: legislatívnu, rozpočtovú a kontrolnú. Dvadsať stálych výborov – ako 
špecializovaných orgánov – skúma otázky spadajúce do rozsahu ich pôsobnosti a 
svoje stanoviská predkladajú vo forme správ, ktoré zväčša obsahujú návrhy uznesení 
na konečné prijatie na plenárnom zasadnutí. Uznesenie sa stane oficiálnou pozíciou 
Európskeho parlamentu až po jeho konečnom prijatí v pléne.

Výbor pre rozvoj sa zaoberá vzťahmi Európskej únie s rozvojovými krajinami, ktoré 
vždy figurovali na popredných miestach európskej politickej, diplomatickej 
a obchodnej agendy. Výbor sa aktívne usiluje o dosiahnutie miléniových rozvojových 
cieľov OSN, ktoré pokladá za najlepší spôsob odstránenia chudoby vo svete.

Výbor pre rozvoj je hlavným aktérom Parlamentu pri podpore, vykonávaní 
a sledovaní politiky rozvoja a spolupráce Únie, k čomu patrí:

a) politický dialóg s rozvojovými krajinami na bilaterálnej úrovni, v rámci príslušných 
medzinárodných organizácií a medziparlamentných fór;

b) pomoc rozvojovým krajinám a dohody o spolupráci s nimi,

c) podpora demokratických hodnôt, dobrej správy vecí verejných a ľudských práv 
v rozvojových krajinách.

Okrem toho výbor zohráva ústrednú úlohu pri budovaní a upevňovaní vzťahov 
medzi EÚ a jej partnermi z africkej, karibskej a tichomorskej (AKT) oblasti, a to 
dôkladným sledovaním plnenia Dohody o partnerstve AKT – EÚ (Dohoda 
z Cotonou), a najmä činnosti Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ.

http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/second_revision_cotonou_agreement_20100311.pdf
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/second_revision_cotonou_agreement_20100311.pdf
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Informačný list č. 3

Regulácia rozvojovej spolupráce EÚ

Jednou z hlavných úloh Výboru pre rozvoj, podobne ako ostatných výborov, je 
prijímanie európskych právnych predpisov v oblasti jeho pôsobnosti. 

Právny základ právnych predpisov v oblasti politiky rozvoja je zakotvený v článkoch 
208 – 211 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), v ktorej je ustanovené, že 
takéto právne predpisy musia byť prijaté v súlade „s riadnym legislatívnym 
postupom“. To znamená, že Európsky parlament a Rada ministrov spoločne prijímajú 
právne predpisy na základe návrhov Komisie.

V rámci riadneho legislatívneho postupu je legislatívny návrh predložený súčasne 
Parlamentu aj Rade. Legislatívny text je možné prijať len vtedy, ak Rada a Parlament 
dospejú k dohode o jednotlivých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Len vtedy 
je nový európsky právny predpis prijatý.
Dohodu je možné dosiahnuť v prvom, druhom alebo treťom čítaní. Ak sa 
nedospeje k dohode, právny predpis nebude prijatý.

Od roku 2007 je hlavným právnym predpisom, ktorým sa riadi činnosť EÚ v oblasti 
rozvojovej spolupráce, nariadenie o nástroji financovania rozvojovej spolupráce 
(DCI).

Legislatívna činnosť Parlamentu prebieha takto:

–Komisia predloží legislatívny návrh Parlamentu. Gestorský výbor dostane pokyn, 
aby vypracoval správu a vymenuje spravodajcu (t. j. člena výboru, ktorý je 
poverený vypracovaním správy výboru). Gestorský výbor môže požiadať jeden 
alebo viac ďalších výborov, aby mu predložili svoje stanovisko.

–Gestorský výbor preskúma návrh správy spravodajcu a pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy ďalších poslancov, ako aj stanoviská ďalších výborov a hlasuje o prijatí 
konečného znenia správy.

–Politické skupiny posúdia správu a rozhodnú sa, ktoré ďalšie pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy predložia na plenárnom zasadnutí.

–Na záver prebehne v pléne rozprava o uznesení, ktoré je súčasťou správy, a plénum 
prijme uznesenie. Tým sa uznesenie stáva pozíciou Európskeho parlamentu.
V uznesení sa zvyčajne navrhujú zmeny návrhu Komisie, a to formou 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
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V rámci DCI existuje množstvo rôznych programov, ktoré spadajú do dvoch širších 
kategórií:

Tematické programy sa týkajú činností v konkrétnych oblastiach rozvojovej 
spolupráce, ako sú spolufinancovanie s európskymi mimovládnymi organizáciami, 
pomoc poskytovaná v sociálnej oblasti, napríklad v zdravotníctve či vo vzdelávaní, 
činnosti v oblasti životného prostredia alebo opatrenia zamerané na energetickú či 
potravinovú bezpečnosť. Tieto programy sa uplatňujú prostredníctvom tematických 
strategických dokumentov, ktoré podliehajú demokratickej kontrole Európskeho 
parlamentu.

Geografické programy upravujú činnosť v oblasti rozvojovej spolupráce 
v konkrétnych krajinách a regiónoch celého sveta: Ázia, Latinská Amerika, Blízky 
východ a Južná Afrika. Tieto programy sa vykonávajú prostredníctvom strategických 
dokumentov jednotlivých krajín a regiónov, ktoré podliehajú demokratickej kontrole 
Európskeho parlamentu.

Keďže platnosť DCI skončí v decembri 2013, Komisia predložila v decembri 2011 
návrh nového nástroja, ktorý budú musieť Parlament a Rada prerokovať a prijať.

Geografické programy DCI sa neuplatňujú v prípade 78 krajín africkej, karibskej a 
tichomorskej oblasti, ktoré tvoria skupinu AKT. Spolupráca s krajinami AKT 
vychádza z nástrojov mimo štruktúry Spoločenstva, konkrétne z Dohody z Cotonou 
medzi členskými štátmi EÚ a príslušnými rozvojovými krajinami (pozri osobitný 
informačný list), a finančné prostriedky pochádzajú z medzivládneho Európskeho 
rozvojového fondu (ERF).

Dohoda z Cotonou ako primárny právny predpis je súčasťou regulačného rámca.
Dohodu a následné revízie musí schváliť Európsky parlament (postup súhlasu).
Parlament sa nezúčastňuje na rokovaniach o takýchto dohodách, ale môže vyjadriť
svoje názory formou uznesení.

Parlamentná kontrola strategických dokumentov a vykonávania

Od prijatia DCI Parlament začal uplatňovať väčšie právomoci kontroly strategických 
dokumentov, ktorými sa riadi vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti rozvoja. 
V súlade s nariadením o vykonávacích aktoch (ktoré sa niekedy nazýva nariadenie 
o komitológii)1 môže Parlament prostredníctvom uznesenia prijatého v pléne 
upozorniť na prípady, keď sa zdá, že Komisia prekročila právomoci, ktoré jej boli 
udelené právnymi predpismi. Okrem toho bol zavedený dialóg s Komisiou 
o demokratickej kontrole, ktorý Parlamentu umožňuje vyjadrovať sa ku všetkých 
politickým a právnym záležitostiam súvisiacim so strategickými dokumentmi.

                                               
1 Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2011 o spoločnom texte nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1905/2006, ktorým sa 
ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce, ktorý schválil zmierovací výbor (PE-CONS 
00057/2011 – C7-0377/2011 – 2009/0060A(COD)).
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Okrem týchto kontrolných právomocí môže Parlament samozrejme podať na Súdnom 
dvore aj žalobu o zrušenie rozhodnutia, ktorým sa podľa všetkého prekračuje rámec 
právomocí prenesených na Komisiu.

Od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy Parlament žiadal o ešte väčšie 
kontrolné právomoci. Parlament totiž tvrdil, že programové dokumenty sa považujú 
za tzv. delegované akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, ktorý Parlamentu poskytuje 
v rozhodovacom procese právo veta. Doteraz to však nebolo dohodnuté s Radou, 
takže Parlament právo veta nemôže uplatniť.
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Informačný list č. 4

Rozpočtové a kontrolné právomoci 

Výbor pre rozvoj v rámci svojej pôsobnosti dôkladne sleduje všeobecný rozpočet EÚ 
a podieľa sa na jeho zostavovaní formou pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
k rozpočtovým riadkom týkajúcim sa rozvojových krajín. V rámci rozpočtového 
postupu ustanoveného v Lisabonskej zmluve Parlament a Rada spoločne rozhodujú 
o všetkých výdavkoch vrátane rozpočtových riadkov týkajúcich sa rozvojovej 
spolupráce. V Parlamente je za tie časti rozpočtu, ktoré súvisia s Rozvojom a vzťahmi 
s krajinami africkej, karibskej a tichomorskej oblasti (Hlava 21) a s Humanitárnou 
pomocou (hlava 23), zodpovedný Výbor pre rozvoj. Výbor pre rozvoj dohliada aj na 
rozpočtové riadky týkajúce sa Ázie a Latinskej Ameriky, oblasti Stredozemného mora 
a oblasti ľudských práv a rozvoja (Hlava 19). Kontroluje rozpočet v súvislosti 
s obchodom s rozvojovými krajinami (hlava 20) a taktiež dôsledne skúma 
administratívny rozpočet útvarov Komisie, ktoré sa zaoberajú rozvojovou 
spoluprácou.

Pre Výbor pre rozvoj sa rozpočtový postup začína každý rok na jar, keď výbor prijíma 
stanovisko k ročnej politickej stratégii Komisie. Výbor sa zapája do príprav pozície 
Parlamentu na rokovania s Radou a Komisiou počas celého rozpočtového roka.
V septembri výbor hlasuje o svojich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch 
k pozícii Rady k rozpočtu na nasledujúci rok. Poslanci, konkrétne spravodajca 
vymenovaný pre rozpočet, rokujú o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Výboru 
pre rozvoj s Výborom pre rozpočet a v rámci politických skupín Parlamentu.
V októbri je v pléne prijatá konečná pozícia Parlamentu. Medzi Parlamentom a Radou 
pokračujú rokovania ako súčasť zmierovacieho postupu, až kým sa nedosiahne 
spoločná dohoda, ktorú musia schváliť obidve inštitúcie. V Parlamente sa na tento 
účel na konci roka hlasuje v pléne o texte dohody o rozpočte. Postup uzatvára 
predseda Parlamentu podpísaním dohody.

Výbor – na čele so spravodajcom – v priebehu nasledujúceho roka sleduje plnenie 
rozpočtu Komisiou a dozerá na to, aby sa finančné prostriedky vynakladali tak, ako to 
schválil Parlament.

V rámci každoročného postupu udeľovania absolutória Parlament skúma, ako 
Komisia plnila rozpočet v predchádzajúcom rozpočtovom roku. Po preskúmaní 
ročných účtovných závierok Komisie, finančného výkazu a jej správy o dosiahnutých 
výsledkoch, ako aj výročnej správy Dvora audítorov Parlament schváli alebo 
zamietne udelenie absolutória Komisii za plnenie rozpočtu. Postup udelenia 
absolutória sa tiež týka čerpania prostriedkov Európskeho rozvojového fondu (fond, 
ktorý financujú priamo členské štáty EÚ a spravuje Komisia a ktorý je určený na 
pokrytie nákladov v rámci Dohody o partnerstve AKT – EÚ z Cotonou, pozri 
Informačný list č. 3). Priebeh udeľovania absolutória riadi Výbor pre kontrolu 
rozpočtu. Svoje stanovisko poskytujú legislatívne výbory vrátane Výboru pre rozvoj.
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Celková rozvojová pomoc EÚ v roku 2010 (t. j. oficiálna rozvojová pomoc (ODA) 
poskytnutá Európskou komisiou) bola 9,8 miliardy EUR. Najviac finančných 
prostriedkov smerovalo do vzdelávania, zdravotníctva, dobrej správy vecí verejných 
a inej sociálnej infraštruktúry (35 %), na dopravu, komunikácie, energetiku a inú 
infraštruktúru (12 %) a na humanitárnu pomoc (13 %).

O niečo menej než polovica celkovej sumy pochádza z rozpočtu EÚ. Zvyšná časť je 
poskytovaná z Európskeho rozvojového fondu (ERF). Hoci Výbor pre rozvoj 
podrobne skúma fond ERF (vrátane postupu udeľovania absolutória), Európsky 
parlament nemá právomoc ovplyvňovať výdavky z fondu ERF, do ktorého 
prispievajú priamo členské štáty a ktorý nie je súčasťou rozpočtu EÚ. 

I tak v súvislosti s prostriedkami v rámci rozpočtu členovia Výboru pre rozvoj aktívne 
prispeli k viacročnému finančnému rámcu (VFR) EÚ na roky 2007 – 2013, v ktorom 
sú stanovené stropy výdavkov pre každú kategóriu výdavkov na ďalších sedem rokov. 

Právomoci v oblasti dohľadu

Veľmi dôležitou úlohou Európskeho parlamentu a jeho stálych výborov je 
vykonávanie dohľadu nad výkonným orgánom, t. j. Európskou komisiou, ako aj nad 
niektorými aspektmi činnosti Rady EÚ a Európskej centrálnej banky.

Výbory využívajú pri plnení tejto úlohy rôzne nástroje:

― Vypočutia komisárov: na začiatku každého funkčného obdobia Komisie 
Európsky parlament usporadúva pred schválením celej Komisie na plenárnom 
zasadnutí vypočutia vymenovaných komisárov. Na týchto vypočutiach majú 
poslanci možnosť klásť navrhovaným komisárom otázky týkajúce sa ich 
budúcej funkcie, programu, predstáv o otázkach týkajúcich sa EÚ atď. Po 
vypočutí sa výbory prijímajú stanoviská k vhodnosti jednotlivých kandidátov.
Na začiatku roku 2010 Výbor pre rozvoj usporiadal vypočutie komisára 
zodpovedných za rozvojovú spoluprácu Andrisa Piebalgsa a komisárky pre 
humanitárnu pomoc a civilnú ochranu Kristaliny Georgievovej. Pani 
Georgieva bola druhou kandidátkou na túto funkciu, pretože výbor neschválil 
prvého kandidáta.

― Stretnutia s predsedníctvom Rady: Výbor pozýva raz za rok vysokú 
predstaviteľku EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine 
Ashtonovú ako predsedníčku Rady pre zahraničné veci, ktorá sa zaoberá aj 
otázkami rozvoja. Okrem toho pozýva príslušného ministra členského štátu, 
ktorý práve vykonáva predsedníctvo Rady ministrov EÚ, do výboru, aby tam 
hovoril o konkrétnych otázkach, ako je humanitárna pomoc.

― Stretnutia s komisármi: dvaja komisári zodpovední za rozvoj a humanitárnu 
pomoc sa pravidelne zúčastňujú na schôdzach výboru.

― Otázky pre Radu a Komisiu: poslanci môžu predkladať otázky pre obe 
inštitúcie na plenárnych zasadnutiach a tiež na schôdzach výboru.
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― Vypočutia odborníkov: výbor pravidelne organizuje verejné vypočutia, ktoré 
sa zvyčajne týkajú tém vypracúvaných správ (pozri Prílohu IV).
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Informačný list č. 5

Podpora demokracie a ľudských práv 

Výbor pre rozvoj je jedným z troch výborov Európskeho parlamentu, ktoré sa 
zaoberajú vonkajšími vzťahmi, spoločne s Výborom pre zahraničné veci a Výborom 
pre medzinárodný obchod.

V rámci nástrojov vonkajšej činnosti Parlament a Rada prijali v roku 2006 európsky 
nástroj pre demokraciu a ľudské práva. Konkrétnym cieľom tohto nástroja je zvýšenie 
miery dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, podporovanie a upevňovanie 
demokracie, posilňovanie občianskej spoločnosti aktívnej v oblasti ľudských práv a 
zvýšenie dôveryhodnosti volebných procesov. 

Rozpravy a uznesenia o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad 
právneho štátu

Politické skupiny pravidelne žiadajú predsedu Európskeho parlamentu o usporiadanie 
rozpravy o naliehavých prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad 
právneho štátu. Tieto rozpravy sa konajú vo štvrtok popoludní počas plenárnej 
schôdze v Štrasburgu. Zvyčajne sa konajú tri rozpravy o troch rôznych prípadoch 
porušenia ľudských práv. O príslušných návrhoch uznesení sa hlasuje hneď po 
ukončení rozpravy.

Delegácie a volebné pozorovateľské misie

Výbor pre rozvoj môže vysielať vlastné delegácie na miesta osobitného záujmu. Môže 
ich vyslať do rôznych krajín, ktoré sú väčšinou späté s prácou výboru v oblasti 
rozvojovej politiky a humanitárnej pomoci. Členovia výboru sa niekedy zúčastňujú na 
ad hoc delegáciách Európskeho parlamentu vysielaných do rozvojových krajín, ktoré 
sa zvyčajne zúčastňujú na medzinárodných konferenciách alebo sú pozorovateľmi 
volieb. Delegácie potom informujú príslušný výbor Európskeho parlamentu.

Volebné pozorovateľské misie aktívne prispievajú k demokratizačnému procesu 
v rozvojových a ďalších krajinách. Profil a význam medzinárodných volebných 
pozorovateľov, ktorí pomáhajú pri vzniku a konsolidácii demokratických systémov, 
neustále rastie.

Delegácie vyslané Európskym parlamentom, ktoré významne prispeli 
k medzinárodnému úsiliu zameranému na pozorovanie volieb, pracujú v úzkej 
súčinnosti s volebnými pozorovateľskými misiami EÚ. Pri spoločných 
medzinárodných misiách OBSE/ODHIR a Rady Európy sú profil a politické 
skúsenosti poslancov Európskeho parlamentu doplnením dlhodobých 
pozorovateľských schopností odborníkov na voľby.
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Ku krajinám, v ktorých sa Výbor pre rozvoj v rokoch 2010 a 2011 aktívne zapájal 
do pozorovania volieb, patria Kongo, Nikaragua, Tanzánia, Togo a Uganda.

Sacharovova cena a sieť laureátov Sacharovovej ceny

Ide o dva konkrétne nástroje, ktoré Európsky parlament využíva na podporu obhajoby 
ľudských práv na medzinárodnej scéne.

Sacharovova cena: Sacharovovu cenu za slobodu myslenia vytvoril Európsky 
parlament v decembri 1985, v čase, keď známy ruský disident Andrej Sacharov bol 
stále vo vnútornom exile v meste Gorkij, kam ho poslali úrady vtedajšieho ZSSR. 
Sacharovova cena sa udeľuje každý rok a je uznaním za činnosti alebo úspechy 
súvisiace s obhajobou ľudských práv, demokracie a slobody prejavu. Je to prestížna 
cena, ktorá sa udeľuje výnimočným jednotlivcom alebo združeniam či skupinám osôb 
(napríklad skupina laureátov predstavujúcich tzv. arabskú jar, ktorá získala cenu za 
rok 2011 ), ktorí bojujú proti netolerancii, fanatizmu a utláčaniu. 

Na organizácii postupu udeľovania Sacharovovej ceny, ktorý vrcholí oficiálnym 
slávnostným udeľovaním ceny v decembri v Štrasburgu, sa spoločne podieľajú 
Podvýbor pre ľudské práva, ktorý riadi udeľovanie, a Výbor pre zahraničné veci 
a rozvoj. 

Sieť laureátov Sacharovovej ceny: Sieť laureátov Sacharovovej ceny vytvoril 
Európsky parlament v roku 2011 s cieľom zvýšiť viditeľnosť tejto ceny na celom 
svete v oblasti ľudských práv a slobody prejavu. Zámerom siete laureátov 
Sacharovovej ceny je spájať predchádzajúcich a súčasných nositeľov tejto ceny, ako 
aj aktivistov v oblasti ľudských práv z celého sveta a pomáhať im pri rozvíjaní 
fungujúcej siete. V rámci siete laureátov Sacharovovej ceny sa v novembri 2011 
v Bruseli uskutočnila konferencia o ľudských právach na vysokej úrovni.
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Informačný list č. 6

Spoločné parlamentné zhromaždenie AKT – EÚ 

Spoločné parlamentné zhromaždenie AKT – EÚ (SPZ) vzniklo na základe spoločnej 
snahy spojiť volených zástupcov Európskeho spoločenstva (poslancov Európskeho 
parlamentu) a volených zástupcov afrických, karibských a tichomorských štátov, 
ktoré podpísali Dohodu z Cotonou. 
Je jedinou inštitúciou svojho druhu vo svete, jediným medzinárodným zhromaždením, 
v ktorom pravidelne spoločne zasadajú zástupcovia rôznych krajín s cieľom podporiť 
vzájomné prepojenie Severu a Juhu.

Spoločné parlamentné zhromaždenie AKT – EÚ je demokratická parlamentná 
inštitúcia, ktorá má za cieľ podporovať a brániť demokratické procesy v záujme 
zaručenia práva každého národa vytýčiť si vlastné rozvojové ciele a určiť spôsob ich 
dosiahnutia.

Spoločné parlamentné zhromaždenie bolo vytvorené na základe Dohody z Cotonou 
(článok 17), podľa ktorej je jeho úlohou:

„– podporovať demokratické procesy prostredníctvom dialógu a konzultácií;
– napomáhať lepšie porozumenie medzi národmi Európskej únie a štátmi AKT 

a zvyšovať informovanosť verejnosti o rozvojových otázkach;
– rokovať o otázkach týkajúcich sa rozvoja partnerstva AKT – EÚ;
– prijímať uznesenia a vypracúvať odporúčania pre Radu ministrov v záujme 

dosiahnutia cieľov dohody.“

Zhromaždenie zároveň zohráva jedinečnú úlohu v oblasti parlamentnej kontroly 
nad ostatnými inštitúciami, pričom na každom zasadnutí formálne vyhradzuje čas 
na hodinu otázok určených Európskej komisii, krajinám AKT a predsedníctvu Rady 
EÚ. Európska komisia je okrem toho povinná informovať o opatreniach, ktoré prijíma 
v nadväznosti na predchádzajúce uznesenia Spoločného parlamentného zhromaždenia 
AKT – EÚ.
Spoločné parlamentné zhromaždenie AKT – EÚ takisto získalo významné právomoci 
dohľadu nad dokumentmi, ktorými sa uskutočňuje rozvojová spolupráca EÚ (tzn. 
národnými, regionálnymi a tematickými strategickými dokumentmi) pre regióny 
a krajiny AKT, čo zaručuje riadnu parlamentnú diskusiu o súčasných a plánovaných 
výdavkoch z fondu ERF v rámci zoskupenia krajín AKT a ich analýzu.

Zloženie a pracovné metódy

Zástupcovia 78 štátov AKT by mali byť poslancami parlamentu alebo (ak túto 
podmienku nespĺňajú) zástupcami, ktorých vymenovali parlamenty jednotlivých 
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štátov AKT. Zástupcovia, ktorí nie sú poslancami žiadneho parlamentu, sa musia na 
začiatku každého zasadnutia akreditovať. 

Dvakrát do roka sa stretávajú so 78 kolegami z Európskeho parlamentu na týždennom 
plenárnom zasadaní, a to raz v krajine AKT a raz v krajine EÚ, ktorá predsedá EÚ. 
Zhromaždenie sa riadi všeobecnými demokratickými pravidlami stanovenými 
v svojom rokovacom poriadku.

Činnosť zhromaždenia riadia dvaja spolupredsedovia, ktorých volí zhromaždenie, 
pričom jeden je z krajiny AKT a druhý z EÚ. Predsedníctvo pozostáva z týchto dvoch 
spolupredsedov a dvadsiatich štyroch podpredsedov (12 z Európy a 12 z krajín AKT), 
ktorí sú tiež volení zhromaždením. Predsedníctvo zasadá zvyčajne štyrikrát za rok, 
aby zabezpečilo kontinuitu činnosti zhromaždenia a pripravilo nové iniciatívy 
zamerané predovšetkým na posilnenie a zlepšenie spolupráce. Zaoberá sa aj 
aktuálnymi politickými otázkami a prijíma stanoviská v prípadoch týkajúcich sa 
ľudských práv. Predsedníctvo SPZ takisto vysiela vyšetrovacie misie do krajín AKT 
alebo EÚ, zverejňuje správy a organizuje volebné pozorovateľské misie.

V roku 2003 vznikli tri stále výbory. Predkladajú zásadné návrhy, o ktorých potom 
hlasuje Spoločné parlamentné zhromaždenie. Ide o tieto výbory:

Výbor pre politické veci
Výbor pre hospodársky rozvoj, financie a obchod
Výbor pre sociálne veci a životné prostredie.

V roku 2008 SPZ začalo usporadúvať regionálne schôdze. V roku 2010 usporiadalo 
regionálnu schôdzu pre región Južnej Afriky na Seychelách a v roku 2011 pre región 
Strednej Afriky v Kamerune. Účastníci každej regionálnej schôdze sa venujú 
prebiehajúcim rokovaniam o dohodách o hospodárskom partnerstve zameraných na 
reguláciu obchodu EÚ pre daný región a diskutujú o otázkach spoločného záujmu 
pre krajiny tohto regiónu a EÚ. 

Iniciatívy Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ

Spoločné parlamentné zhromaždenie sa aktívne zapája do uplatňovania a posilňovania 
následných dohovorov medzi krajinami AKT – EÚ a predkladá množstvo návrhov 
v mnohých rôznych oblastiach:

 podpora parlamentnej demokracie a posilnenie úlohy parlamentov v krajinách 
AKT vrátane pozorovania volieb; 

 zlepšenie postavenia žien v rozvojovom procese, najmä pomocou vzdelávania;

 posilnenie záväzkov rešpektovania a ochrany ľudských práv a dôstojnosti;

 začlenenie environmentálnej politiky do plánov rozvoja, najmä pokiaľ ide 
o dosah zmeny klímy v regiónoch AKT;
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 podpora obchodu ako nástroja rozvoja, konkrétne formou dohôd 
o hospodárskom partnerstve, ktoré predpokladá Dohoda z Cotonou;

 rozvojové programy pre vidiek a mikroprojekty prispôsobené potrebám 
konkrétnych spoločenstiev;

 boj proti epidémiám a posilnenie zdravotníckych a hygienických služieb;

 výročné schôdze hospodárskych a sociálnych partnerov;

 užšia spolupráca s organizáciami občianskej spoločnosti zapojenými do 
rozvoja;

 pomoc zadlženým krajinám pri realizácií štrukturálnych zmien, ktoré im 
umožnia zachovať nenahraditeľné služby;

 urýchlenie postupov poskytovania pomoci a zvýšenie finančných prostriedkov 
určených pre utečencov a bezdomovcov.

Sekretariát Európskeho parlamentu poskytuje svoju pomoc poslancom z krajín EÚ, 
ktorí sú členmi SZP, ako aj delegáciám Európskeho parlamentu v panafrickom 
parlamente a v Južnej Afrike. 

Viac informácií nájdete na stránke www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/.
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Informačný list č. 7

Miléniové rozvojové ciele – náš celosvetový záväzok 

Miléniovú deklaráciu prijalo v septembri roku 2000 189 svetových lídrov, ktorí sa 
zaviazali do roku 2015 „zbaviť všetkých mužov, ženy a deti zúfalých a neľudských 
podmienok extrémnej chudoby“. Na tento účel bolo vypracovaných osem miléniových 
rozvojových cieľov (MRC):

1. odstrániť extrémnu chudobu a hlad,
2. dosiahnuť všeobecné základné vzdelanie
3. podporiť rodovú rovnosť a posilniť postavenie žien
4. znížiť detskú úmrtnosť
5. zlepšiť zdravotný stav matiek
6. bojovať proti HIV/AIDS, malárii a ďalším chorobám
7. zabezpečiť udržateľnosť životného prostredia
8. rozvíjať globálne partnerstvo pre rozvoj.

V roku 2005 Európsky parlament schválil správu Výboru pre rozvoj o miléniových 
rozvojových cieľoch. V správe sa zdôrazňuje, že zmierňovanie chudoby 
prostredníctvom dosiahnutia MRC a splnenia Miléniovej deklarácie treba 
bezpodmienečne chápať ako spoločný rámec pre rozvojovú politiku EÚ, čo sa musí 
jasne odzrkadliť vo všetkých príslušných politikách a legislatívnych návrhoch. 

Dňa 15. júna 2010 Európsky parlament prijal uznesenie o pokroku pri dosahovaní 
rozvojových cieľov tisícročia: hodnotenie v polovici obdobia v rámci prípravy 
zasadnutia OSN na vysokej úrovni, ktoré sa uskutoční v septembri 2010. V uznesení 
je uvedený celý rad odporúčaní adresovaných členským štátom EÚ týkajúcich sa 
pripravovaného zasadnutia na vysokej úrovni. Konštatuje sa v ňom, že ani jeden zo 
všetkých ôsmich MRC nedosahuje stanovenú úroveň, a žiada členské štáty, aby 
zohrávali vedúcu úlohu a zaujali ambiciózne, jednotné stanovisko s cieľom splniť
MRC pred rokom 2015.

Osobitným prvkom tohto uznesenia z roku 2010 bola potreba určiť inovačné finančné 
mechanizmy vrátane všeobecnej dane na menové a derivátové transakcie s cieľom 
financovať celosvetovú verejné záujmy vrátane MRC; zakročenie proti daňovým 
rajom, daňovým únikom a nezákonným finančným tokom, ako aj systematické 
poskytovanie informácií o ziskoch a daniach, ktoré odvádzajú spoločnosti; zníženie 
nákladov na prevody finančných prostriedkov, ktoré migrujúci pracovníci zasielajú do 
domovského štátu, a zmenšenie dlhového zaťaženia rozvojových krajín vrátane 
bezúročného moratória na splatenie dlhov rozvojových krajín do roku 2015.

Európsky parlament sa v roku 2005 aktívne zapájal do kampane Chudoba sa musí stať
históriou a v septembri 2010 sa zúčastnil na samite OSN v New Yorku o preskúmaní 
MRC. Taktiež rozhodujúcim spôsobom prispel k tomu, aby tzv. potravinový nástroj, 
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ktorý bol reakciou EÚ na krízu cien potravín v roku 2008 v hodnote 1 miliardy EUR, 
bol začlenených do právnych predpisov takmer v rekordnom čase. 

Poslanci Európskeho parlamentu systematicky chvália tie členské štáty, ktoré už 
dosiahli alebo prekročili stanovený cieľ spojený s ôsmimi MRC, vyčleniť 0,7 % 
svojho HND na oficiálnu rozvojovú pomoc. Súčasne však upozorňujú 
na znepokojujúci trend v niektorých štátoch, ktoré začali znižovať rozsah pomoci 
a nedodržujú záväzky stanovené v harmonograme. 

EÚ ako celok totiž nedosiahla svoj strednodobý cieľ poskytnúť 0,56 % HND na 
pomoc v roku 2010 a bude mať problémy splniť do roku 2015 cieľ vyčleniť 0,7 % 
svojho HND. Okrem toho medzi členskými štátmi existujú značné rozdiely v plnení 
plánu. Výbor preto pravidelne vyzýva členské štáty, ktoré v tejto oblasti stále 
zaostávajú, aby sa zaviazali k jasnému harmonogramu a k termínom s cieľom 
dosiahnuť cieľ 0,7 % do roku 2015.

Výbor často poukazuje na to, že do roku 2015 sa nám nepodarí zmenšiť rozsah 
chudoby a hladu na polovicu, poskytovať bezplatné vzdelávanie pre všetkých 
a zlepšiť prístup k zdravotníckej starostlivosti, ak rozvojové krajiny budú naďalej 
vynakladať štyrikrát viac finančných prostriedkov na splácanie dlhov než 
na zabezpečenie základných sociálnych služieb.

Zdravie a vzdelávanie ako kľúčové oblasti MRC sú prvoradé

Spomedzi mnohých otázok, ktorým sa Výbor pre rozvoj často venuje, sa kladie 
mimoriadny dôraz na zdravie a vzdelávanie. Boj proti chorobám zapríčineným 
chudobou, HIV/AIDS, tuberkulóze a malárii patrí k najpálčivejším svetovým 
problémom. Úspechy rozvojovej politiky za ostatné roky podkopávajú ničivé účinky 
HIV/AIDS. Výbor pre rozvoj preto podporil vytvorenie globálneho fondu na boj proti 
týmto chorobám a výrazne zvýšil odvody Spoločenstva do uvedeného fondu. Poslanci 
Európskeho parlamentu opakovane zdôraznili, že v boji proti HIV/AIDS a chudobe 
by bol nápomocný lepší prístup k informáciám a zdravotnej starostlivosti. Taktiež 
poukázali na vzájomnú súvislosť prevencie, starostlivosti a liečby. Efektívny boj proti 
chorobám vyžaduje koordinovaný prístup medzi politikami v oblasti spolupráce, 
výskumu a zdravotníctva. Rovnako treba zlepšiť systém zdravotníckej starostlivosti 
v rozvojových krajinách. 

Okrem ceny liekov predstavuje problém i to, že na mnohé choroby neexistuje vhodný 
spôsob liečby. Chorobám, ktoré predstavujú 90 % ochorení vo svete, sa venuje len 
10 % výskumnej činnosti. Poslanci často upozorňujú na skutočnosť, že ak trh 
neprinesie riešenie, treba podporiť verejný výskum a nájsť také podnety, ktoré by 
povzbudili investície súkromného sektora do uvedených oblastí. Poslanci tiež 
naliehajú, aby sa zlepšila dostupnosť základných liekov (čo znamená ich výrobu 
na mieste) a zdôrazňujú právo členských krajín WTO využívať flexibilitu (ktorú 
umožňuje dohoda TRIPS) v záujme ochrany verejného zdravia a zabezpečenia 
prístupu k liekom pre všetkých. 
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V predchádzajúcom volebnom období bola prioritou aj základná a veľmi citlivá 
otázka reprodukčného zdravia. Poslanci sa s osobitným záujmom venujú aj témam 
rôznych postihnutí a zanedbávaných chorôb. 

Poslanci sú presvedčení, že chudoba sa dá zmierniť len vtedy, ak väčší počet ľudí 
získa prístup k vhodnému vzdelaniu. Výbor pravidelne zdôrazňuje, do akej miery je 
dôležité základné vzdelanie a vyzýva na vynaloženie maximálneho úsilia pri 
dosahovaní jedného z miléniových rozvojových cieľov, ktorým je zabezpečenie 
všeobecného základného vzdelania pre všetkých do roku 2015. V súčasnosti asi 113 
miliónov detí nenavštevuje školu (väčšinu z nich tvoria dievčatá) a 860 miliónov osôb 
v rozvojových krajinách je negramotných. 
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Informačný list č. 8

Humanitárna pomoc

Humanitárna pomoc je pomoc určená na záchranu životov, zmiernenie utrpenia 
a zachovanie a ochranu ľudskej dôstojnosti počas krízových situácií a následne 
po nich. Odlišuje sa od rozvojovej pomoci, ktorá je zameraná na riešenie základných 
sociálnych a hospodárskych faktorov, ktoré pravdepodobne spôsobili krízu. Efektívna 
humanitárna pomoc je postavená na základných zásadách: nestrannosť, 
nediskriminácia, nezávislosť a neutralita. ES definuje humanitárnu pomoc takto:

Humanitárna pomoc Spoločenstva pozostáva z činností zameraných na pomoc, 
zmierňovanie utrpenia a ochranu, ktoré majú na nediskriminačnom základe pomôcť 
ľuďom v tretích krajinách, najmä tým najzraniteľnejším spomedzi nich, a to 
predovšetkým ľuďom z rozvojových krajín, obetiam prírodných katastrof, kríz 
spôsobených človekom, akými sú napríklad vojny a ozbrojené konflikty alebo 
výnimočné situácie či okolnosti porovnateľné s prírodnými katastrofami, alebo 
katastrofami, ktoré spôsobil človek. Uvedená pomoc sa poskytuje na čas potrebný 
na zabezpečenie humanitárnych potrieb vyplývajúcich z týchto rozličných situácií1.

Humanitárna pomoc má mnohé podoby – peniaze, dodávky, personál – a pochádza 
z rôznych zdrojov, od vlád a mimovládnych organizácií, od agentúr OSN, 
z Červeného kríža a Červeného polmesiaca, od skupín miestneho spoločenstva, 
z verejných darov a z platieb z diaspór.

Európska únia, ktorá koná spolu so svojimi 27 členskými štátmi, je najväčším darcom 
humanitárnej pomoci na svete, ktorý poskytuje približne polovicu všetkých 
prostriedkov na zmiernenie núdzovej situácie obetí katastrof spôsobených človekom 
a prírodných katastrof. Okrem programov spravovaných jednotlivými členskými 
štátmi EÚ je humanitárna pomoc financovaná aj z rozpočtu EÚ a spravuje ju 
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu 
(ECHO), ktoré bolo zriadené v roku 1992.

V roku 2011 EÚ poskytla humanitárnu pomoc a pomoc na civilnú ochranu v celkovej 
hodnote 1,2 miliardy EUR2.

V posledných rokoch sme svedkami toho, že rastúce potreby majú tendenciu 
presahovať dostupné zdroje, a to v dôsledku zvýšeného počtu a rozsahu 
humanitárnych kríz, katastrof a zraniteľnosti na celom svete. Pôvodný rozpočet na 
humanitárnu pomoc vo výške 853 miliónov EUR na rok 2011 bol viackrát navýšený, 
aby bolo možné reagovať na nové krízy a prírodné katastrofy, ktoré vznikali počas 
                                               
1 Čl. 1 nariadenia o humanitárnej pomoci – nariadenie Rady 1257/96.
2 Čísla v tejto časti vychádzajú z tohto dokumentu: Výročná správa o politike humanitárnej pomoci 
a politike civilnej ochrany Európskej únie a o ich vykonávaní v roku 2011. COM(2012) 489 
v konečnom znení.
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roka. Tieto dodatočné finančné prostriedky boli mobilizované prostredníctvom 
prevodov z rezervy EÚ na núdzovú pomoc, využitím 10. Európskeho rozvojového 
fondu vyčleneného na humanitárnu pomoc v afrických, karibských a tichomorských 
štátoch, prostredníctvom príspevkov združenia EZVO a presunmi z iných 
rozpočtových riadkov v rámci okruhu rozpočtu EÚ na vonkajšiu pomoc (okruh 4).
Z celkového objemu prostriedkov EÚ poskytnutých v roku 2011 sa podľa odhadov 
42 % vyčlenilo na dlhotrvajúce krízy, 38 % bolo potrebných na reakciu na prírodné 
katastrofy a 20 % sa použilo v prípade nečakaných kríz a intervencií. Zhruba polovicu 
prostriedkov sa poskytla na potravinovú pomoc. Zdravie vrátane psychologickej 
podpory (12 %), ako aj voda a sanitárne zariadenia (14 %) sú ďalšími oblasťami 
činností.
Humanitárne činnosti, ktoré financuje Európska komisia, vykonáva takmer 200 
partnerských organizácií poskytujúcich pomoc. Polovicu činností finančne 
podporených v roku 2011 (50 %) realizovali MVO, približne jednu tretinu (36 %) 
rôzne agentúry OSN a zvyšok (14 %) iné medzinárodné organizácie. Vzťahy Komisie 
s MVO sa riadia rámcovými dohodami o partnerstve a vzťahy s agentúrami OSN 
finančnou a administratívnou rámcovou dohodou. Partnerské organizácie predkladajú 
návrhy na financovanie, ktoré sa posudzujú na základe ich odborných prínosov 
a zistených potrieb, aby získali finančné prostriedky na humanitárnu akciu.
Lisabonská zmluva vytvorila pre humanitárnu pomoc nový právny základ1, kde je 
ustanovený záväzok Únie v oblasti humanitárnej pomoci na základe zásad a kde sa 
doslova vyžaduje, aby sa činnosti Únie a činnosti členských štátov vzájomne dopĺňali 
a posilňovali. 
Hlavným finančným nástrojom upravujúcim túto oblasť činnosti je nariadenie 
o humanitárnej pomoci2, ktoré bolo ponechané v pôvodnom znení pri revízii 
ostatných právnych predpisov v oblasti financovania v rámci príprav na nové obdobie 
viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013. Výška pomoci vyčlenená pre 
tento nástroj na uvedené obdobie 2007 – 2013 je 5,6 miliardy EUR. Ročný rozpočet 
na humanitárnu pomoc sa pravidelne zvyšuje tak, aby reagoval na nové krízy alebo 
prírodné katastrofy. Na to sa využíva rezerva na núdzovú pomoc, pričom sa čerpá 
z finančných prostriedkov Európskeho rozvojového fondu vyčlenených na 
humanitárnu pomoc v afrických, karibských a tichomorských krajinách a presúvajú sa 
prostriedky z iných rozpočtových riadkov.

O humanitárnej pomoci rozvojovým krajinám sa tradične uvažovalo ako o pomoci 
spadajúcej do rozsahu pôsobnosti Výboru pre rozvoj. Jeho hlavnou úlohou je 
monitorovať poskytovanie humanitárnej pomoci Spoločenstva, zabezpečiť, aby 
vyčlenené rozpočtové prostriedky zodpovedali humanitárnym potrebám, žiadať
Výbor pre rozpočet, aby schválil v prípade potreby použitie rezervných fondov, 
a usmerňovať pozíciu Európskeho parlamentu v medzinárodnej diskusii o úlohe 
a nástrojoch humanitárnej pomoci. V záujme splnenia týchto úloh výbor vymenúva 
každé dva roky stáleho spravodajcu pre humanitárnu pomoc.
                                               
1 Komisia prijíma opatrenia v oblasti humanitárnej pomoci na základe kapitoly III hlavy V o spolupráci 
s tretími krajinami a humanitárnej pomoci Zmluvy o fungovaní Európskej únie (článok 214 ZFEÚ).
2 Nariadenie Rady 1257/96, Ú. v. ES 163, 2.7.1996, s 1.
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Európsky konsenzus o humanitárnej pomoci, kľúčový dokument z roku 2007, ktorý 
spoločne podpísali predsedovia Parlamentu, Komisie a Rady, vymedzuje spoločnú 
predstavu, politické ciele a spoločné zásady humanitárnej pomoci EÚ. Jeho zámerom 
je zlepšiť súdržnosť, flexibilitu, výkonnosť a profesionalitu poskytovania pomoci 
prostredníctvom lepšej koordinácie na úrovni EÚ a silnejších partnerstiev 
s medzinárodnými partnermi. Iniciatívna správa Výboru pre rozvoj kľúčovým 
spôsobom prispela k dosiahnutiu dohody o tomto konsenze, ktorý je veľmi dôležitý 
pre celú EÚ. Pre Parlament prijatie konsenzu neznamenalo koniec, ale skôr začiatku 
procesu, ktorý zvýši účinnosť a rozšíri rozsah humanitárnej pomoci, ktorú EÚ 
poskytuje, aby bolo možné zahrnúť predchádzanie rizík katastrof a obnovenie po 
kríze.

Humanitárna pomoc je predpokladom rozvoja v súvislosti s katastrofami 
a konfliktami, ale je potrebné začleniť ju do dlhodobej stratégie. Chronická 
potravinová neistota v Africkom rohu naliehavo poukázala na potrebu zamerať sa na 
posilnenie odolnosti, budovanie miestnych kapacít vyrovnať sa s katastrofami a na 
rozvoj dlhodobých národných stratégií s cieľom vyhnúť sa opakovaným 
humanitárnym katastrofám. Cieľom konceptu „prepojenie pomoci, obnovy a rozvoja“ 
je riešiť tzv. šedú zónu medzi humanitárnou pomocou a dlhodobým rozvojom. Výbor 
pre rozvoj sa výrazne zasadzoval a zasadzuje za lepšie premostenie tejto priepasti 
medzi humanitárnou činnosťou a rozvojom.
Reakcia EÚ na katastrofy sa neobmedzuje na humanitárnu pomoc, ale podieľajú sa na 
nej aj členské štátmi prostriedkami v oblasti civilnej ochrany. Všetkých 27 členských 
štátov EÚ sa zúčastňuje na mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany a spolu s nimi 
aj Chorvátsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Island, Lichtenštajnsko 
a Nórsko. Spájajú zdroje, ktoré sa môžu poskytnúť krajinám postihnutým katastrofou. 
Pomoc môže byť aj materiálna, môžu ju predstavovať tímy s vybavením alebo experti 
vysielaní na účely posúdenia a koordinácie. Podpora EÚ sa opiera o vládne zdroje a, 
ak je žiaduca pomoc v tretích krajinách, poskytuje sa väčšinou súbežne 
s humanitárnou pomocou.

Akákoľvek krajina na svete môže požiadať o poskytnutie pomoci v rámci 
mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany. O prijatí či zamietnutí ponúk rozhoduje 
samotná krajina, ktorá o pomoc požiadala. V praxi väčšina zúčastnených štátov 
ponúka pomoc zdarma ako prejav solidarity. Okrem toho môže Komisia 
spolufinancovať až 50 % nákladov na prepravu pomoci, a to v rámci finančného 
nástroja civilnej ochrany. V roku 2012 sa má zriadiť európske centrum pre núdzové 
reakcie, ktoré má posilniť kapacity EÚ v oblasti reakcie na katastrofy.
Činnosť EÚ nespočíva len v reakcii na katastrofy a krízy. Popri reakcii na katastrofy 
vyjadruje čoraz častejšie pochopenie toho, že je potrebné zameriavať sa viac na 
prevenciu, pripravenosť, znižovanie rizika katastrof a posilnenie odolnosti 
zraniteľných spoločností, a tak im umožniť vyrovnávať sa lepšie s katastrofami 
a znižovať ničivé účinky na postihnuté obyvateľstvo a jeho živobytie. Znižovanie 
rizík katastrof a prispôsobenie sa zmene klímy stoja čoraz častejšie v centre 
pozornosti a začleňujú sa do operácií EÚ v oblasti humanitárnej pomoci.
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EÚ tiež podporuje rešpektovanie a dodržiavanie medzinárodného humanitárneho 
práva. Výbor pre rozvoj sa zúčastňuje na celom rade činností spojených 
s humanitárnou pomocou. Európsky parlament ako zložka rozpočtového orgánu EÚ 
každý rok v reakcii na núdzové situácie upozorňuje na potrebu zvýšiť mieru 
finančných prostriedkov. Výbor ovplyvňuje strategické rozhodnutia a vykonávacie 
postupy Komisie a kriticky hodnotí humanitárne záležitosti v pracovnom programe 
Komisie, ako aj operačnú stratégiu GR ECHO na nasledujúci rok. V rámci 
štruktúrovaného dialógu výbor niekoľko krát za rok pozýva komisárku Georgievovú 
na výmenu názorov. Verejné vypočutia na témy z humanitárnej oblasti zabezpečujú 
účasť významných zástupcov OSN, Červeného kríža, Európskej komisie 
a humanitárnych MVO na diskusiách o aktuálnych humanitárnych témach.
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Informačný list č. 9

Prínos k rozvojovej agende EÚ

V dôsledku znepokojivých výsledkov strednodobého hodnotenia plnenia 
Rozvojových cieľov tisícročia (september 2005) a pod tlakom Európskeho parlamentu 
sa Európska únia v roku 2005 zaviazala, že do roku 2015 bude na Oficiálnu rozvojovú 
pomoc prispievať sumou v rozsahu 0,7 % HDP. 

Po prvýkrát sa Komisia a členské štáty EÚ dohodli na harmonograme postupného 
dosiahnutia úrovne 0,7 % a na záväzných cieľoch pre jednotlivé členské štáty, čo 
umožňuje kontrolu celého postupu. 

Európsky konsenzus o rozvoji

Komisia, Rada a Európsky parlament podpísali 20. decembra 2005 dokument, 
v ktorom sú stanovené spoločné ciele a zásady rozvojovej spolupráce, tzv. Európsky 
konsenzus o rozvoji. Išlo o prvý strategický dokument o rozvojovej politike, ktorý 
spoločne schválili všetky tri inštitúcie. Tento dokument, ktorý naďalej platný, odráža 
vôľu Európskej únie rozhodujúcim spôsobom prispievať k odstraňovaniu chudoby 
a budovaniu mierumilovnejšieho a spravodlivejšieho sveta. Slúži ako návod 
na rozvojovú spoluprácu Spoločenstva a členských štátov vo všetkých rozvojových 
krajinách v duchu vzájomného dopĺňania.

Prvá časť konsenzu s názvom Rozvojová vízia EÚ stanovuje spoločné ciele a zásady 
rozvojovej spolupráce: 

– odstraňovanie chudoby ako hlavný a spoločný cieľ
– zásady zodpovednosti a partnerstva
– zásada súdržnosti politík 
– poskytovanie pomoci vo väčšom rozsahu a účinnejším spôsobom 
– podpora spoločných hodnôt, najmä ľudských práv, rodovej rovnosti a dobrej správy vecí 

verejných
– podpora účinnej mnohostrannosti a hĺbkového politického dialógu
– účasť občianskej spoločnosti
– neustála angažovanosť s cieľom zamedziť oslabovaniu štátov vrátane budovania kapacít
– posilnenie parlamentnej demokracie 
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Hoci sa EÚ zaviazala, že do roku 2015 zvýši rozpočtové prostriedky určené na pomoc 
na úroveň 0,7 % HDP, nepodarilo sa jej splniť spoločný dočasný cieľom, ktorým je 
dosiahnutie úrovne 0,56 % do roku 2010. Naďalej prednostne poskytuje pomoc 
najmenej rozvinutým krajinám a ďalším krajinám s nízkymi a strednými príjmami. 

Ústredným aspektom európskeho konsenzu je súdržnosť politík v záujme rozvoja, 
ktorá je nielen jadrom účinnosti pomoci, ale aj jasnou morálnou zásadou: je 
neprijateľné, aby dosah činností v oblasti európskej rozvojovej politiky obmedzovala 
realizácia iných politík ES. Táto zásada, ustanovená v článku 208 Lisabonskej 
zmluvy, vyžaduje, aby sa pri každej európskej politike zohľadňoval jej možný vplyv 
na rozvojové ciele. Aj v tomto prípade slúžia MRC ako návod.

Program zmien

Stratégie pre africké, karibské a tichomorské štáty 

Európsky parlament prostredníctvom Výboru pre rozvoj aktívne reagoval 
na navrhované stratégie EÚ pre jednotlivé oblasti AKT: africkú, karibskú 
a tichomorskú oblasť, s dôrazom na základné požiadavky trvalo udržateľného rozvoja, 
ktorými sú: 

– podpora mieru a bezpečnosti
– podpora slabých štátov 
– dobrá a efektívna správa vecí verejných
– podpora obchodu 
– integrácia do svetového hospodárstva 
– integrácia do svetových komunikačných systémov 
– sociálna súdržnosť
– udržateľnosť životného prostredia. 

Účinnosť pomoci 

Druhá časť konsenzu s názvom Rozvojová politika Európskeho spoločenstva určuje, ako bude 
Spoločenstvo realizovať európsku víziu rozvoja uvedenú v prvej časti s použitím zdrojov 
zverených Spoločenstvu: 

–ďalší pokrok pri uvoľňovaní pomoci 
–zníženie dlhov tam, kde je to vhodné 
–dôraz na prierezové otázky: demokracia, dobrá správa vecí verejných, ľudské práva, práva 

detí a domorodého obyvateľstva; rodová rovnosť; udržateľnosť životného prostredia a boj 
proti HIV/AIDS 

–podpora globálnych fondov jasne súvisiacich s rozvojovými cieľmi tisícročia 
–rozpočtová podpora, ak to umožňujú podmienky
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Európska únia sa v roku 2005 zaviazala, že výrazne zlepší dosah svojej rozvojovej 
spolupráce prostredníctvom iniciatív na zvýšenie objemu pomoci a jej rýchlejšie 
a efektívnejšie poskytovanie v záujme splnenia úloh vyplývajúcich z Rozvojových 
cieľov tisícročia. Cieľom balíka opatrení na zvýšenie účinnosti pomoci, ktorý 
Komisia prijala 2. marca 2006, je zmeniť prijaté záväzky na konkrétne činy. O dva 
roky neskôr Komisia predložila základ budúcej pozície EÚ v otázke účinnosti 
pomoci, a to pred uskutočnením tretieho fóra na vysokej úrovni v Akkre (Ghana) 
v septembri 2008, ktoré nadväzovalo na záväzky prijaté na prvom a druhom fóre 
na vysokej úrovni v Ríme (2003) a v Paríži (2005) a ktoré vyústilo do prijatia akčného 
programu z Akkry. 

Pusan, Kórea – 4. Fórum na vysokej úrovni

Dňa 1. decembra 2011 bolo na 4. Fóre na vysokej úrovni schválené Pusanské 
partnerstvo pre účinnú rozvojovú spoluprácu. Uvedený harmonogram vychádza 
zo zásad Parížskej deklarácie (2005) a akčného programu z Akkry (2008). Pusanské 
partnerstvo sa opiera o štyri zásady účinného rozvoja: partnerské krajiny musia 
zohrávať ústrednú úlohu (zodpovednosť krajiny), zvyšovať účinnosť pomoci (dôraz 
na výsledky), zapájať všetky verejné a súkromné zúčastnené strany z oblasti rozvoja 
(inkluzívne partnerstvá v oblasti rozvoja) a zaručiť zodpovednosť a plnenie záväzkov 
na politickej úrovni (transparentnosť a zodpovednosť medzi darcami a prijímajúcimi 
krajinami). Európska únia patrí medzi tých, ktorí dosahujú najväčšie pokroky v plnení 
zásad účinnej pomoci prijaté v Pusane, prostredníctvom Programu zmien 
a podporovaním koordinácie darov medzi Komisiou a členskými štátmi. 

V Parížskej deklarácii sa partnerské krajiny a krajiny poskytujúce pomoc zaviazali 
k posilneniu úlohy parlamentov v národných stratégiách rozvoja, čo má posilniť
vzájomnú zodpovednosť a zvýšiť transparentnosť využívania finančných prostriedkov 
určených na rozvoj.

Prijímanie nového Programu zmien, ktorý navrhla Komisia ako plán zvýšenia vplyvu 
rozvojovej politiky EÚ, práve prebieha a program bude mať dlhodobý vplyv na 
účinnosť pomoci EÚ. Čo sa týka súdržnosti politík v záujme rozvoja, táto oblasť
napreduje len pomaly, pretože politické priority v iných oblastiach ako 
poľnohospodárstvo, obchod alebo rybárska politika sú často v rozpore s prioritami 
rozvoja.

Vzťahy s neštátnymi subjektmi 

Pri stanovovaní politických priorít a určovaní výšky príspevkov členovia Výboru pre 
rozvoj náležite zohľadňujú obavy a pripomienky zúčastnených vonkajších subjektov, 
a najmä zástupcov občianskej spoločnosti tak v EÚ, ako aj v tretích krajinách. 

Členovia Výboru pre rozvoj majú záujem o uskutočňovanie politiky otvorených dverí 
voči neštátnym subjektom – pojem „neštátne subjekty“ zahŕňa širokú škálu zástupcov 
občianskej spoločnosti, ako sú MVO, odborové zväzy, akademické inštitúcie atď., a 
v niektorých prípadoch aj miestne samosprávy. 



DV\924884SK.doc 29/58 PE504.084

SK

V tejto súvislosti je významným komunikačným partnerom Konfederácia európskych 
mimovládnych organizácií pre podporu a rozvoj (CONCORD). Jej 19 
medzinárodných sietí a 22 národných združení z členských štátov Európskej únie 
zastupuje viac ako 1 600 európskych MVO. Konfederácia CONCORD a jej členské 
organizácie svojimi konkrétnymi odbornými znalosťami k práci sú prínosné pre prácu 
Európskeho parlamentu, najmä pre výbory zodpovedné za vonkajšie politiky EÚ 
(Výbor pre rozvoj, Výbor pre medzinárodný obchod a Výbor pre zahraničné veci). 

V rámci udržiavania dobrých pracovných vzťahov s Výborom pre rozvoj sa dvakrát 
ročne koná schôdza medzi konfederáciou CONCORD, politickými koordinátormi 
a členmi Výboru pre rozvoj. Tieto schôdze sa osvedčili ako veľmi užitočné a umožnili 
vytvoriť nový priestor pre dialóg medzi občianskou spoločnosťou a Výborom pre 
rozvoj. Hlavným cieľom bola výmena názorov a návrhov na témy spoločného záujmu 
a dosiahnutie spoločnej pozície. Práca vykonaná v súvislosti s nástrojom rozvojovej 
spolupráce je názornou ukážkou týchto dobrých vzťahov. 

Výbor pre rozvoj investoval do vzťahov s južnými neštátnymi subjektmi a miestnymi 
orgánmi, najmä z afrických, karibských a tichomorských štátov.

V posledných rokoch Výbor pre rozvoj pravidelne pozýval zástupcov organizácií
občianskej spoločnosti z rozvinutých a rozvojových štátov na svoje schôdze a 
vypočutia. Tieto činnosti boli zamerané na témy, ako sú najmenej rozvinuté krajiny, 
rozvoj a vzdelávanie, poľnohospodárstvo v Afrike a lieky. 

V rámci nového spoločného strategického partnerstva medzi Afrikou a EÚ členovia 
Výboru pre rozvoj a ostatní poslanci EP navyše neoblomne bojovali za to, aby 
občianska spoločnosť získala inštitucionálny význam, aby mohla – a zároveň aj 
občania, ktorých zastupuje – dôrazne a zreteľne vyjadriť svoj názor. 

Spoločné parlamentné zhromaždenie AKT – EÚ sa v posledných rokoch podobným 
spôsobom dôrazne usilovalo o zapojenie občianskej spoločnosti do svojich aktivít. 
Zhromaždenie vymenovalo dvoch podpredsedov pre vzťahy s neštátnymi subjektmi, 
čím jasne ukázalo, aký význam pripisuje týmto aspektom. 



PE504.084 30/58 DV\924884SK.doc

SK

Informačný list č. 10 

Výbor pre rozvoj – globálny partner pre rozvoj

Panafrický parlament – privilegovaný partner EP

Afrika je pravdepodobne svetadielom, ktorý pre nás predstavuje najväčšie výzvy 
a ponúka najväčšie príležitosti z hľadiska rozvoja. Z celého sveta má Afrika pomerne 
najvyššiu koncentráciu chudobného obyvateľstva a štátov, ktoré sa nachádzajú v 
ťažkostiach. Približne polovica rozpočtových prostriedkov EÚ na pomoc je určených 
práve Afrike. Jej národy a obyvatelia majú tradičné historické väzby s Európou a 
Afrika sa rýchlo mení, pričom má dobré vyhliadky do budúcnosti, ako to jasne 
dokazuje obrovský záujem Číny o tento svetadiel.

EÚ a hlavy afrických štátov a vlád prijali v roku 2007 spoločnú stratégiu Afriky a EÚ, 
ktorá je ambicióznym dlhodobým politickým rámcom potvrdzujúcim ich ochotu 
prehĺbiť vzájomné politické vzťahy a spoločne riešiť celosvetové výzvy.

Stratégia zahŕňa nielen rozvojovú spoluprácu, ale aj otázky, ako sú mier a 
bezpečnosť, správa vecí verejných, ľudské práva, obchod, energetika a zmena klímy.
Členovia Výboru pre rozvoj vypracovali v uplynulom volebnom období tri správy o 
stratégii, ktoré boli určené na plenárne zasadnutie.

V roku 2004 Africká únia vytvorila Panafrický parlament, ktorý je poradným 
parlamentom na úrovni celého svetadiela a ktorý pozostáva z 5 členských delegácií 
z každého štátu z 54 členských štátov Africkej únie. Panafrický parlament má sídlo 
v Midrande, v Juhoafrickej republike a zasadá dvakrát ročne.

EP udržiava s Panafrickým parlamentom úzke vzťahy od jeho vzniku, keď vytvoril 
delegáciu pre vzťahy s týmto parlamentom. Táto delegácia sa zúčastnila na takmer 
každom zasadaní Panafrického parlamentu a delegácie Panafrického parlamentu 
pravidelne navštevujú EP.

Táto úzka spolupráca viedla k tomu, že inštitúcie Africkej únie a EÚ oficiálne uznali 
plnú účasť oboch parlamentov na inštitucionálnej štruktúre spoločnej stratégie Afriky 
a EÚ. Znamená to, že EP a Panafrický parlament sa v súčasnosti zúčastňujú 
na prípravách samitov medzi Afrikou a EÚ, ich predsedovia vystupujú na 
slávnostnom otváraní týchto samitov, EP a Panafrický parlament diskutujú 
o uplatňovaní spoločnej stratégie Afriky a EÚ a oba parlamenty sa plnoprávne 
a aktívne zúčastňujú na činnosti rôznych orgánov zodpovedných za vykonávanie 
spoločnej stratégie a rozhodovací proces.

Spolupráca s Panafrickým parlamentom je tiež jednou z priorít Úradu na podporu 
parlamentnej demokracie EP.
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Vzťahy s národnými parlamentmi členských štátov 

Národné parlamenty zohrávajú z hľadiska fungovania EÚ čoraz významnejšiu úlohu, 
spolupracujú s Európskou komisiou, EP a medzi sebou navzájom. 

Poslanci národných parlamentov, ktorí majú blízko k občanom, môžu prispievať
k vytváraniu účinných a konštruktívnych vzťahov medzi občanmi a inštitúciami EÚ 
a podporovať demokratickejší a transparentnejší prístup k rozvojovej politike EÚ.

Európska komisia v posledných rokoch systematicky posielala legislatívne návrhy 
národným parlamentom na zváženie súčasne s ich predložením Európskemu 
parlamentu a Rade.

Kvalita vzťahov medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi, ako aj 
pridaná politická hodnota, ktorú by tieto vzťahy mohli priniesť, bude v konečnom 
dôsledku výsledkom spoločného úsilia. Lisabonská zmluva posilnila tieto vzťahy tým, 
že zaviedla postup tzv. odôvodneného stanoviska, ktoré národné parlamenty zasielajú 
Európskemu parlamentu, a v Európskom parlamente bol prijatý spoločný prístup, 
ktorého cieľom je zaoberať sa týmito odôvodnenými stanoviskami a príspevkami 
národných parlamentov.

Hlavným účelom spolupráce medzi Európskym parlamentom a národnými 
parlamentmi je posilniť parlamentný rozmer EÚ a prispieť tak k upevneniu 
demokratickej legitimity a transparentnosti tvorby politík EÚ. Ďalším cieľom je 
v plnom rozsahu informovať národné parlamenty o aktivitách Európskeho parlamentu 
v rôznych oblastiach jeho pôsobnosti. Na tento účel čoraz väčší počet výborov 
Európskeho parlamentu vrátane Výboru pre rozvoj pravidelne pozýva poslancov 
národných parlamentov na svoje schôdze, na ktorých si v rámci diskusie o politických 
návrhoch vymieňajú znalosti a odborné vedomosti.

Zlepšovanie informovanosti o rozvoji 

Význam zvyšovania informovanosti a vzdelávania v oblasti rozvoja predstavuje 
spôsob, ako podporovať v tejto čoraz globálnejšej a prepojenejšej multikultúrnej 
spoločnosti základné hodnoty EÚ, akými sú tolerancia a solidarita.

Európska únia je výsledkom procesu medzikultúrneho dialógu, v rámci ktorého sa 
stretávajú rôzni účastníci, aby si navzájom odovzdávali skúsenosti a uskutočňovali 
spoločné projekty.

Zvýšenie informovanosti verejnosti o rozvojovej spolupráci tak prispeje k posilneniu 
pocitu medzinárodnej solidarity a zároveň napomôže vytvorenie priaznivého 
prostredia na posilnenie európskej medzikultúrnej spoločnosti. Zároveň bude 
prostriedkom, ako podporiť plnú účasť všetkých občanov na celosvetovom úsilí 
o odstraňovanie chudoby a v boji proti sociálnemu vylúčeniu prostredníctvom 
kampaní, vzdelávania, zvyšovania povedomia, podporovaním tejto otázky a školení.
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Preto má úloha parlamentov mimoriadny význam z hľadiska mobilizácie verejnej 
mienky v otázkach rozvojovej spolupráce a medzinárodnej solidarity s rozvojovými 
krajinami v záujme zmiernenia a odstraňovania chudoby.

Národné a miestne orgány, MVO a ostatní aktéri občianskej spoločnosti v rámci 
spolupráce Severu s Juhom plnia tiež veľmi dôležitú úlohu v tomto procese.

V každom volebnom období Európsky parlament neustále prispieva k zvyšovaniu 
informovanosti o politike rozvojovej spolupráce EÚ. EP usporadúva množstvo 
verejných podujatí, seminárov, vypočutí, diskusií a parlamentných rozpráv 
zameraných na otázky súvisiace s rozvojom.

Výbor pre rozvoj sa aktívne zúčastňoval na každoročných Európskych rozvojových 
dňoch. Parlament vysiela delegáciu poslancov na všetky podujatia a spolu 
s Panafrickým parlamentom usporadúva osobitné podujatia. Okrem toho má Výbor 
pre rozvoj stánok v tzv. dedine rozvoja, ktorý distribuuje propagačné materiály 
v záujme zvýšenia informovanosti o úlohe a aktivitách Výboru pre rozvoj. 

Ďalším významným podujatím určeným pre širokú verejnosť je Európsky deň
otvorených dverí, ktorý sa každoročne koná pri príležitosti výročia podpísania 
Schumanovej deklarácie. Jeho cieľom je zvýšiť informovanosť verejnosti o aktivitách 
európskych inštitúcií a fungovaní Únie. Parlament v tento deň otvára dvere širokej 
verejnosti. Výbor pre rozvoj sa pravidelne zúčastňuje na dni otvorených dverí 
Parlamentu, počas ktorého oslovuje ľudí rôznych vekových skupín s rôznymi 
záujmami.
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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 Grčze

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

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2012-0423%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2012-0423%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2012-0309%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2012-0309%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2012-0302%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012%2f2063(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2012-0234%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012%2f2002(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2012-0169%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2012-0169%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2012-0169%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2012-0159%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
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Own-initiative
A7-0159/2012, tabled in May 2012
Rapporteur: Ricardo CORTÉS LASTRA

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

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2011%2f2286(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2012-0056%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2012-0056%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0442%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0442%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2011%2f2112(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0315%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0313%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0284%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0284%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0213%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0213%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0206%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
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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

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

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0205%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
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
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
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0027%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0027%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0018%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0018%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0018%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0018%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0009%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0009%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0009%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0009%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0006%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0006%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0006%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0006%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
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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: Michčle STRIFFLER

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

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0375%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0375%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0332%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0332%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0315%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0285%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0285%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0285%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0245%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0192%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0192%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
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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

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

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0165%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0165%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0165%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0140%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0140%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0034%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0034%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2009-0086%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2009-0086%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2009-0078%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2009-0078%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2009-0078%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2009-0078%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2009-0078%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
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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 September Hearing 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"
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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 V

STUDIES COMMISSIONED BY THE COMMITTEE ON DEVELOPMENT AND 
IMPLEMENTED BY THE POLICY DEPARTMENT DURING THE 7TH 
PARLIAMENTARY TERM (2009-2014)

All studies are available at:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html

Title: Strengthening the Link between Relief, Rehabilitation and 
Development (LRRD) in the EU's Financing Instruments for 
Development and Humanitarian Aid under the MFF 2014-
2020

Author: Pedro Morazán (Südwind Institute, Germany), François 
Grünewald (Groupe URD), Irene Knoke (Südwind Institute, 
Germany) and Tobias Schäfer (Südwind Institute, Germany)

Publication date: 08.08.2012
Study available in EN

Title: Blending Grants and Loans for Financing the EU's 
Development Policy in the Light of the Commission Proposal 
for a Development Cooperation Instrument (DCI) for 2014-
2020

Author: Jorge Núnez Ferrer (CEPS, Belgium) ; Pedro Morazán (Südwind 
Institute, Germany); Tobias Schäfer (Südwind Institute, 
Germany); Arno Behrens (CEPS, Belgium)

Publication date: 28.06.2012
Study available in EN

Title: Criteria for Differentiation and Methods for Phasing Out 
EU's Development Cooperation in Light of the Commission's 
Proposal for a Development Cooperation Instrument (DCI) 
for 2014-2020

Author: Josep M. Coll (European Studies University Institute -
Autonomous University of Barcelona, Spain)

Publication date: 16.05.2012 
Study available in EN

Title: A Coherent EU Strategy for the Sahel
Author: Luis Simon, Alexander Mattelaer and Amelia Hadfield (Institute 

for European Studies, Vrije Universiteit Brussel, Belgium) with 
research support provided by Marc-Antoine MORIN (Institute 
for European Studies, Vrije Universiteit Brussel, Belgium)

Publication date: 11.05.2012 
Study available in EN, FR
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Title: The Role of Brics in the Developing World
Authors: Morazán, Pedro (Südwing-Institute, Germany), Knoke, Irene 

(Südwing-Institute, Germany), Knoblauch, Doris (Ecologie 
Institute, Germany) and Schäfer, Thobias (Südwing-Institute, 
Germany)

Publication date: 13.04.2012
Study available in EN

Title: Gendercide : The Missing Women ?
Authors: Liisanantti Anu (Overseas Development Institute, UK) and Beese 

Karin (Ecologic Institute, Germany)
Publication date: 16.03.2012
Study available in EN, FR

Title: New European Union Development Cooperation Policy with 
Latin America

Authors: Morazán Pedro (Südwing Institute, Germany), FIAPP 
(International and Ibero-American Foundation for Administration 
and Public Policies, Madrid, Spain), Sanahuja José Antonio 
(Universidad Complutense de Madrid, Spain) and Ayllón Bruno 
(IUDC-UCM, Universidad Complutense de Madrid, Spain)

Publication date: 20.12.2011
Study available in EN, ES

Title: Intellectual Property Rights on Genetic Resources and the 
Fight against Poverty

Authors: Sebastian Oberthür, Justyna Pozarowska and Florian Rabitz 
(Vrije Universiteit Brussel, Institute for European Studies, 
Belgium); Christiane Gerstetter, Christine Lucha, Katriona 
McGlade and Elizabeth Tedsen (Ecologic Institute, Germany)

Publication date: 19.12.2011
Study available in EN, FR

Title: Access to Energy in Developing Countries
Auteur: Arno Behrens, Centre for European Policy Studies (CEPS), 

Belgium; Jorge Nunez Ferrer, Centre for European Policy 
Studies (CEPS), Belgium; Mathilde Carraro, Centre for European 
Policy Studies (CEPS), Belgium; Glada Lahan, Chatham House, 
UK; Eike Dreblow, Ecologic Institute, Germany

Publication date: 07.11.2011 
Study available in EN

Title: The Effects of Oil Companies’ Activities on the Environment, 
Health and Development in Sub-Saharan Africa

Authors: Baumüller Heike, Donnelly Elizabeth, Vines Alex and Weimer 
Markus (Chatham House, United Kingdom)

Publication date: 08.08.2011
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Study available in EN

Title: An Assessment of the Balancing of EU Development 
Objectives with Other Policies and Priorities

Authors: Selen Sarisoy Guerin (IES VUB, Belgium), Sevidzem Kingah
(UNI-CRIS and IES, Belgium), Christiane Gerstetter (Ecologic 
Institute, Germany) and Jenny Kirschey (Ecologic Institute, 
Germany)

Publication date: 21.03.2011 
Study available in EN, FR, DE

Title: An inventory of existing mechanisms to comply with aid 
commitments by member states

Authors: Dr Morazán, Pedro, project leader, Südwing Institute, Germany 
Koch, Svea, Südwind Institute, Germany

Publication date: 15.12.2010 
Study available in EN

Title: The Rationale for a Financial Transaction Tax
Author: Knoke Irene (Südwind Institut, Germany)
Publication date: 24.11.2010 
Study available in EN

Title: Potential Use of Radioactively Contaminated Mining 
Materials in the Construction of Residential Homes from 
Open Pit Uranium Mines in Gabon and Niger

Authors: Veit Sebastian (Senior Economist) and Srebotnjak Tanja (PhD) -
Ecologic Institute, Germany

Publication date: 19.11.2010
Study available in EN, FR

Title: Monitoring Budget Support in Developing Countries
Authors: Pedro Morazán and Svea Koch (Institute Südwind, Germany)
Publication date: 15.07.2010
Study available in EN, FR

Title: Reform of the European Investment Bank: How to Upgrade 
the EIB’s Role in Development

Authors: Prof. Stephany Griffith-Jones, Columbia University; Judith 
Tyson, UK

Publication date: 27.05.2010
Study available in EN, FR

Title: A comparative evaluation of public-private and public-public 
partnerships for urban water services in ACP countries
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Authors: Josephine Tucker, Research Officer, Overseas Development 
Institute, UK ; Roger Calow, Research Fellow, Overseas 
Development Institute, UK ; Darla Nickel, Ecologic Institute, 
Austria ; Thomas Thaler, Researcher, Ecologic Institute, Austria

Publication date: 27.05.2010
Study available in EN

Title: Discrimination and Development Assistance
Author: Irene Knoke (Institut Südwind, Germany) with contributions 

from Sebastian Veit
Publication date: 06.04.2010 
Study available in EN, FR

Title: Agricultural Technologies for Developing Countries
Authors: Rolf Meyer (ITAS)
Publication date: 15.06.2009 
Study available in EN
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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  ..  ..  ..
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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)
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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
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 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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