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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Je zrejmé, že rozvojová politika EÚ prináša Únii výhody, keďže prispieva ku globálnej 
geopolitickej stabilite, zmierňuje migračné tlaky a otvára nové možnosti obchodovania. 
Vzhľadom na túto skutočnosť je prvoradým zámerom takisto znižovanie chudoby a podpora 
udržateľného sociálneho a hospodárskeho rozvoja rozvojových krajín a ich občanov. 

I keď netreba pripomínať, že vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú 
politiku a služba pre vonkajšiu činnosť sa budú usilovať o podporu politiky Únie v takých 
oblastiach, ako sú zahraničné veci, obchod a bezpečnosť, nemôžeme preto pokladať za 
samozrejmé, že nová služba bude prikladať rovnakú dôležitosť i dosiahnutiu cieľov 
rozvojovej politiky EÚ a rozvojových cieľov tisícročia. 

Považujeme teda za nevyhnutné, aby sa v stanovisku Parlamentu explicitne odkázalo na 
rozvoj, konkrétnejšie na záväzky EÚ vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy k vyvíjaniu úsilia 
o odstránenie chudoby a zabezpečenie politickej koherentnosti v záujme rozvojových krajín, 
ako aj na dôležitosť podpory rozvojovej spolupráce ako samostatnej oblasti politiky, ktorá je 
na rovnakej úrovni s ostatnými  politikami v oblasti medzinárodných vzťahov a s primeranou 
politickou a administratívnou štruktúrou.

NÁVRHY

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

Odôvodnenie Da (nové)

Da. keďže podľa Lisabonskej zmluvy sa politiky EÚ a členských štátov v oblasti 
rozvojovej spolupráce „vzájomne dopĺňajú a posilňujú“; keďže by to malo viesť 
tomu, aby sa v záujme zvýšenia efektívnosti pomoci a pomeru medzi kvalitou a cenou 
viac vyjasnil rozdiel medzi úlohami Komisie a členských štátov, znížilo sa ich 
prekrývanie, posilnila sa koordinácia darcov a zlepšila sa deľba práce,

Odôvodnenie Db (nové)

Db. keďže Európska služba pre vonkajšiu činnosť (EEAS) by mala slúžiť na 
zviditeľnenie EÚ ako vedúceho partnera rozvojových krajín a mala by stavať na 
intenzívnych vzťahoch EÚ s týmito krajinami zo svojej pozície najväčšieho darcu 
oficiálnej rozvojovej pomoci a humanitárnej pomoci a hlavného obchodného partnera 
rozvojových krajín,  

Odôvodnenie Dc (nové)

Dc. keďže Lisabonskou zmluvou sa rozvojová spolupráca vyčleňuje ako samostatná 
oblasť politiky s konkrétnymi cieľmi, ktorá je na rovnakej úrovni s ostatnými 
vonkajšími politikami a nie je nijako podriadená zahraničnej, bezpečnostnej ani 
obrannej politike, pričom sa uznáva dôležitosť jednak politickej koherentnosti pre 
rozvoj, jednak konzistentnosti rôznych vonkajších opatrení EÚ,
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Odôvodnenie Dd (nové)

Dd. keďže odstránenie chudoby je jedným z celkových cieľov Zmluvy o Európskej únii v 
znení vychádzajúcom z Lisabonskej zmluvy v oblasti medzinárodných vzťahov 
(článok 21 ods. 2 písm. d)) a prvoradým cieľom rozvojovej politiky Únie, ako je 
stanovené v článku 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie; keďže v článku 208 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa ďalej stanovuje, že EÚ „zohľadní ciele 
rozvojovej spolupráce pri uskutočňovaní politík, ktoré môžu ovplyvniť rozvojové 
krajiny“; keďže všetky aktivity EEAS, ktoré majú vplyv na rozvojové krajiny, musia 
preto podporovať odstránenie chudoby,

Odsek 4 - písmeno b

b) EEAS by mala nadobudnúť podobu, ktorá zvýši konzistentnosť vonkajšej činnosti Únie 
a jej zastúpenia v zahraničných vzťahoch, v záujme čoho by sa malo zabezpečiť, aby 
EEAS zastrešovala najmä útvary zodpovedajúce za vonkajšie vzťahy v užšom zmysle 
slova a vyššie pozície v rámci delegácií v tretích krajinách; v priebehu ďalšieho vývoja 
možno ďalej uvažovať o tom, aké iné funkcie by sa mali EEAS prideliť;

Odsek 4 - písmeno c

c) nie je však potrebné, aby sa generálnym riaditeľstvám Komisie odobrali všetky ich 
povinnosti týkajúce sa vonkajších vzťahov; integrita súčasných politík Spoločenstva 
s vonkajším rozmerom by sa mala zachovať najmä v oblastiach, kde má Komisia 
výkonné právomoci; Komisia by mala poskytnúť špecifický model príslušným útvarom, 
akými sú napríklad generálne riaditeľstvá pre obchod, rozširovanie a rozvoj a vzťahy 
s africkými, karibskými a tichomorskými štátmi, úrad EuropeAid, Úrad Európskeho 
spoločenstva pre humanitárnu pomoc, oddelenie pre ľudské práva a demokraciu, 
oddelenie pre pomoc pri voľbách a oddelenia Generálneho riaditeľstva pre hospodárske 
a finančné záležitosti zamerané na vonkajšie vzťahy;

Odsek 4 - písmeno da (nové)

da) nezávislý komisár pre rozvoj a humanitárnu pomoc by mal byť členom kolégia 
komisárov a mal by byť na rovnakej úrovni s ďalšími komisármi zodpovednými za 
ostatné politiky v oblasti medzinárodných vzťahov; tento komisár musí byť 
zodpovedný za vypracovanie a vykonávanie politiky rozvojovej spolupráce, pričom 
úzko spolupracuje s vysokým predstaviteľom v štátoch AKT a ostatných rozvojových 
krajinách;

Odsek 4 - písmeno db (nové)

db) v dôsledku toho je nevyhnutné, aby v Komisii pôsobilo osobitné generálne riaditeľstvo 
pre rozvoj, ktoré by bolo zodpovedné za stanovenie politiky, politické poradenstvo a 
vykonávanie politiky Únie v oblasti rozvojovej spolupráce; generálne riaditeľstvo, ako 
aj všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú rozvojovú politiku Únie v Bruseli i v 
zámorských delegáciách, musia podávať správy komisárovi pre rozvoj; 
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Odsek 5 - písmeno ca (nové)

ca) EEAS musí mať dostatočný počet odborníkov v oblasti rozvoja z vnútroštátnych 
ministerstiev a Generálneho riaditeľstva Komisie pre rozvoj; úradníci tohto 
generálneho riaditeľstva by mali prijímať pokyny od komisára pre rozvoj;

Odsek 6 - písmeno b

b) pozostávala z niekoľkých riaditeľstiev, pričom každé by zodpovedalo za geostrategicky 
významnú oblasť vonkajších vzťahov Únie, a ďalších riaditeľstiev pre rozvojové,
bezpečnostné a obranné politické otázky, civilné krízové riadenie a multilaterálne 
a horizontálne otázky zahŕňajúce ľudské práva a administratívne veci;


