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NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. uznáva, že keďže je Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) pomerne mladá 
organizácia, neubehlo ešte dosť času na to, aby bolo možné plne posúdiť niektoré aspekty 
jej organizácie a fungovania; dúfa však, že v hodnotení v polovici trvania sa posúdi 
pridaná hodnota ESVČ pre rozvojovú spoluprácu EÚ, najmä že sa nájde odpoveď 
na otázku, či to viedlo k zlepšeniu kvality a účinnosti pri tvorbe politík a strategickom 
tvorení programov plne v súlade s cieľmi a záväzkami prijatými v rámci rozvojovej 
politiky EÚ tak, ako sú uvedené v článku 208 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie 
a Európskom konsenze o rozvoji1;

2. opätovne potvrdzuje význam zabezpečenia lepšej koordinácie a dobrej verejnej správy v 
oblasti problematiky rozvoja na medzinárodnej úrovni, aby mohla EÚ hovoriť jedným 
hlasom a získať viditeľnosť;

3. pripomína, že ESVČ zohráva dôležitú úlohu pri plánovaní a tvorení programov 
bilaterálnej rozvojovej spolupráce EÚ s partnerskými krajinami a regiónmi a spolu 
s Komisiou a pod vedením komisára pre rozvojovú politiku je zodpovedná za prípravu 
všetkých strategických viacročných programových dokumentov súvisiacich s nástrojom 
financovania rozvojovej spolupráce (DCI) a Európskym rozvojovým fondom (ERF);

4. nabáda ESVČ a Komisiu, aby napriek počiatočným ťažkostiam pokračovali vo svojom 
úsilí zameranom na lepšiu koordináciu politík rozvojovej spolupráce a štruktúr krízového 
riadenia Únie a jej členských štátov; podporuje ich, aby ďalej presadzovali takúto 
koordináciu a aby stavali na pozitívnych skúsenostiach spoločnej tvorby programov 
rozvojovej pomoci v nasledujúcom programovom cykle, ktorý začína v roku 2014;

5. domnieva sa, že EÚ by mala byť pre svojich rozvojových partnerov príkladom dobrej 
koordinácie; okrem toho nabáda ESVČ a Komisiu, aby preskúmali možnosti zapojenia do 
trojstranných kooperačných iniciatív;

6. povzbudzuje Komisiu a ESVČ, aby naďalej zlepšovali vyváženosť medzi 
zodpovednosťami oboch inštitúcií v oblasti rozvoja a zabezpečili uspokojenie svojich 
personálnych potrieb; osobitne vyzýva na jasnejšie vymedzenie medzi zodpovednosťou 
ESVČ a Komisiou, pokiaľ ide o vykonávanie dohody o partnerstve z Cotonou;

7. zastáva názor, že pracovným skupinám Rady pre rozvojovú spoluprácu, humanitárnu a 
potravinovú pomoc a spoluprácu so štátmi AKT by prospelo pokračovanie súčasného 
systému rotujúceho predsedníctva zástupcov členských štátov, a to so zreteľom na 
jedinečnú povahu týchto vonkajších politických oblastí a významnú úlohu členských 
štátov v nich;

                                               
1 Odôvodnenie 4, rozhodnutie Rady z 26. júla 2010 o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu 
činnosť (2010/427/EU).
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8. v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu zabezpečiť vyvážené geografické a rodové zastúpenie 
štátnych príslušníkov zo všetkých členských štátov medzi zamestnancami ESVČ;

9. zdôrazňuje tiež význam odbornej prípravy ESVČ v oblasti rodovej problematiky; 
zdôrazňuje, že takáto odborná príprava musí zvyšovať všeobecnú informovanosť 
o záležitostiach súvisiacich s rodom a rovnosťou medzi ženami a mužmi;

10. opätovne zdôrazňuje svoju žiadosť adresovanú vysokej predstaviteľke/podpredsedníčke 
Komisie a ESVČ, aby považovali súdržnosť politík v záujme rozvoja za jasnú prioritu; 
naliehavo vyzýva Komisiu a ESVČ, aby vypracovali jasnú stratégiu na zaručenie 
súdržnosti politík v záujme rozvoja, okrem iného tým, že súdržnosti politík v záujme 
rozvoja priznajú prominentnejšie miesto v rámci politického dialógu EÚ s vládami 
partnerských krajín, ich parlamentmi, organizáciami občianskej spoločnosti a inými 
zainteresovanými stranami, dôveryhodným a funkčným začlenením súdržnosti politík 
v záujme rozvoja do strategických programových dokumentov, zapojením do prípravy 
ďalšieho priebežného pracovného programu v oblasti súdržnosti politík v záujme rozvoja 
a vytvorením školiaceho programu v oblasti súdržnosti politík v záujme rozvoja pre 
všetkých nových zamestnancov ESVČ;

11. poukazuje na potenciálne napätie medzi súdržnosťou politík v záujme rozvoja a 
koncepciou tzv. komplexného prístupu ku krízovému riadeniu za hranicami EÚ; naliehavo 
žiada ESVČ a Komisiu, aby zabezpečili, aby tzv. komplexný prístup neoslabil konkrétne 
ciele a zásady rozvojovej spolupráce, ani nenasmeroval vzácne zdroje preč od znižovania 
chudoby; podobne trvá na tom, že humanitárna pomoc EÚ nie je nástrojom na krízové 
riadenie, a pripomína ESVČ jej záväzok1 presadzovať plnenie cieľov Európskeho 
konsenzu o humanitárnej pomoci;

12. vyzýva podpredsedníčku Komisie / vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku (VP/PK) Catherine Ashtonovú, aby podpísala Európsky 
konsenzus o rozvoji;

13. víta skutočnosť, že VP/PK sa obracia na Výbor pre rozvoj každý rok, a považuje to za 
významný krok k zlepšeniu zodpovednosti a výmene informácií týkajúcich sa 
problematiky rozvoja; nabáda VP/PK a ESVČ, aby uvažovali o ďalších spôsoboch, ako 
posilniť svoju zodpovednosť voči Parlamentu, napríklad aj prostredníctvom poverenia 
príslušného ministra rotujúceho predsedníctva, ktorý by v mene VP/PK prehovoril o 
témach súvisiacich s pozíciou Rady týkajúcou sa politiky rozvojovej spolupráce EÚ.

14. nabáda ESVČ, aby zlepšila svoju úlohu v rámci medzinárodných rokovaní o politických 
záležitostiach a záležitostiach vonkajšej politiky, predovšetkým aby využívala tie 
diplomatické nástroje, ktoré má ESVČ k dispozícii, na podporu Medzinárodného 
trestného súdu (ICC) a na to, aby tretím krajinám – s osobitným dôrazom na rozvojové 
krajiny – pripomínala potrebu podporovať tento súd a podpísať alebo ratifikovať jeho 
zakladajúci akt, ak tak ešte neučinili, a aby do dohôd s tretími krajinami začlenila záväzné 
doložky vyžadujúce ich spoluprácu s Medzinárodným trestným súdom či prípadne 
skutočné uplatnenie obmedzení voči osobám, voči ktorým sa v rámci Medzinárodného 

                                               
1 Odôvodnenie 4, rozhodnutie Rady z 26. júla 2010 o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu 

činnosť (2010/427/EU).
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trestného súdu začalo konanie.
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