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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Polityka UE w dziedzinie rozwoju przynosi Unii oczywistą korzyść, ponieważ przyczynia się 
do stabilności geopolitycznej na świecie, zmniejsza presję migracyjną i tworzy nowe rynki 
handlowe. Ponadto jej celem jest w pierwszej kolejności zmniejszanie ubóstwa i promowanie 
trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego krajów rozwijających się i ich obywateli. 

O ile zatem jest oczywiste, że Wysoki Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa i Służba Działań Zewnętrznych będą współpracować we wspieraniu polityki 
Unii w takich dziedzinach jak sprawy zagraniczne, handel i bezpieczeństwo, nie możemy 
z góry założyć, że nowa służba będzie przywiązywać równą wagę do realizacji celów polityki 
UE w dziedzinie rozwoju oraz milenijnych celów rozwoju. 

W konsekwencji uważamy, że zasadnicze znaczenie ma odniesienie się w opinii Parlamentu 
do kwestii rozwoju, a szczególnie do zobowiązań UE w myśl traktatu z Lizbony, 
obejmujących starania na rzecz likwidacji ubóstwa i zapewnienie spójności polityki 
w interesie krajów rozwijających się, a także do znaczenia, jakie ma utrzymanie współpracy 
w dziedzinie rozwoju jako autonomicznego obszaru polityki, posiadającego równoprawną 
pozycję z innymi dziedzinami polityki w zakresie stosunków międzynarodowych oraz 
odpowiednią strukturę polityczną i administracyjną.

WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

Punkt D a preambuły (nowy)

Da. mając na uwadze, że w myśl traktatu z Lizbony polityka UE i polityka państw 
członkowskich w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju „uzupełniają się 
i wzmacniają wzajemnie”; mając na uwadze, że powinno to prowadzić do większej 
jasności roli Komisji i państw członkowskich, mniejszego nakładania się działań, 
poprawy koordynacji między darczyńcami i lepszego podziału pracy w interesie 
większej skuteczności i opłacalności pomocy,

Punkt D b preambuły (nowy)

Db. mając na uwadze, że Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) powinna 
przyczynić się do poprawy widoczności UE jako głównego partnera krajów 
rozwijających się oraz opierać się na bliskich stosunkach, które UE, jako największy 
darczyńca w ramach oficjalnej pomocy rozwojowej i pomocy humanitarnej oraz 
główny partner handlowy krajów rozwijających się, utrzymuje z tymi krajami,

Punkt D c preambuły (nowy)

Dc. mając na uwadze, że traktat z Lizbony wskazuje na współpracę na rzecz rozwoju jako 
na autonomiczny obszar polityki o szczególnych celach, posiadający równoprawną 
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pozycję z innymi dziedzinami polityki zewnętrznej i w żaden sposób niepodlegający 
polityce spraw zagranicznych, bezpieczeństwa lub obrony, oraz uznając znaczenie 
zarówno spójności polityki na rzecz rozwoju jak i spójności pomiędzy różnymi 
działaniami zewnętrznymi UE,

Punkt D d preambuły (nowy)

Dd. mając na uwadze, że likwidacja ubóstwa stanowi jeden z ogólnych celów Traktatu 
o Unii Europejskiej w wersji wynikającej z traktatu z Lizbony w dziedzinie stosunków 
międzynarodowych (art. 21 ust. 2 lit. d)) oraz główny cel polityki Unii w dziedzinie 
rozwoju, jak określono w art. 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 
mając na uwadze, że w myśl art. 208 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską „przy realizacji polityk, które mogłyby mieć wpływ na kraje rozwijające 
się, Unia bierze pod uwagę cele współpracy na rzecz rozwoju”; mając w związku z tym 
na uwadze, że wszelka działalność ESDZ mająca wpływ na kraje rozwijające się musi 
wspierać likwidację ubóstwa,

Ustęp 4 – litera b)

(b) kształt ESDZ powinien gwarantować spójne działania Unii w zakresie stosunków 
zewnętrznych oraz jej reprezentacji w sferze spraw zagranicznych, w związku z czym 
w szczególności do ESDZ należy przenieść służby zajmujące się kwestiami WPZiB 
w dosłownym znaczeniu oraz urzędników pełniących funkcje kierownicze 
w delegacjach; w miarę dalszego rozwoju Służby można rozważyć przydzielenie ESDZ 
dalszych zadań;

Ustęp 4 – litera c)

(c) nie jest jednak konieczne odebranie Dyrekcji Generalnym Komisji Dyrekcjom 
Generalnym Komisji kompetencji w zakresie stosunków zewnętrznych; szczególnie 
w obszarze, w którym Komisja dysponuje władzą wykonawczą, należy utrzymać 
integralność obecnej polityki Wspólnoty z wymiarem zewnętrznym; Komisja powinna 
przewidzieć specyficzny model dla odnośnych departamentów, np. Dyrekcji 
Generalnych ds. Handlu, ds. Rozszerzenia, ds. Rozwoju i Stosunków z państwami 
Afryki, Karaibów i Pacyfiku, Biura Współpracy EuropeAid, Biura Pomocy 
Humanitarnej Wspólnoty Europejskiej, departamentu praw człowieka i demokracji, 
departamentu ds. pomocy w wyborach oraz zorientowanych na politykę zewnętrzną 
jednostek DG. ds. Gospodarczych i Finansowych;

Ustęp 4 – litera d a) (nowa)

(da) w skład kolegium Komisji powinien wejść niezależny komisarz ds. rozwoju i pomocy 
humanitarnej, posiadający równoprawną pozycję z pozostałymi komisarzami 
odpowiedzialnymi za politykę w dziedzinie stosunków międzynarodowych; komisarz 
ten musi ponosić odpowiedzialność za formułowanie oraz wdrażanie polityki 
w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju, w ścisłej współpracy z Wysokim 
Przedstawicielem, zarówno w państwach AKP jak i w innych krajach rozwijających 
się;
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Ustęp 4 – litera d b) (nowa)

(db) w szerszym zakresie w Komisji musi istnieć jedna szczególna dyrekcja generalna ds. 
rozwoju, ponosząca odpowiedzialność za formułowanie polityki, doradztwo polityczne 
i wdrażanie polityki Unii w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju; wspomniana 
dyrekcja generalna, a także wszyscy członkowie personelu realizującego politykę Unii 
w dziedzinie rozwoju, zarówno w Brukseli jak i w przedstawicielstwach za granicą, 
muszą składać sprawozdania komisarzowi ds. rozwoju; 

Ustęp 5 – litera c a) (nowa)

(ca) ESDZ musi dysponować wystarczającą liczbą specjalistów w dziedzinie rozwoju 
z resortów krajowych oraz z dyrekcji generalnej ds. rozwoju w Komisji; urzędnicy tej 
dyrekcji generalnej powinni otrzymywać instrukcje od komisarza ds. rozwoju;

Ustęp 6 – litera b)

(b) być podzielona na szereg dyrekcji, w których każda byłaby odpowiedzialna za 
geostrategicznie ważny obszar stosunków zewnętrznych Unii, oraz na dalsze dyrekcje 
ds. polityki rozwoju, bezpieczeństwa i obrony, cywilnego zarządzania kryzysowego, 
spraw multilateralnych i horyzontalnych, w tym praw człowieka i spraw 
administracyjnych;


