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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Razvojna politika EU Uniji zagotovo koristi, saj prispeva k svetovni geopolitični stabilnosti, 
zmanjšuje pritiske, ki jih povzroča preseljevanje, in odpira nove trgovinske trge. Poleg tega pa 
je v prvi vrsti namenjena tudi zmanjševanju revščine ter spodbujanju trajnostnega socialnega 
in gospodarskega razvoja držav v razvoju ter njihovih državljanov. 

Četudi ni treba posebej poudarjati, da si bosta visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko ter služba za zunanjepolitično delovanje prizadevala za podporo politikam 
Unije na področjih, kot so zunanje zadeve, trgovina in varnost, se nam ne more zdeti samo po 
sebi umevno, da bo nova služba enako pozornost pripisovala uresničevanju ciljev razvojne 
politike EU in razvojnim ciljem tisočletja. 

Zato menimo, da mora Parlament v mnenju izrecno obravnavati razvoj, natančneje obveznosti 
EU po Lizbonski pogodbi v zvezi s prizadevanji za izkoreninjenje revščine in zagotavljanje 
skladnosti politik v korist držav v razvoju, ter pomen ohranitve razvojnega sodelovanja kot 
avtonomnega političnega področja, ki bo enakovredno drugim politikam na področju 
mednarodnih odnosov ter bo imelo ustrezno politično in upravno strukturo.

POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za ustavne zadeve, kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

Uvodna izjava D a (novo)

Da. ker se morajo v skladu z določbami Lizbonske pogodbe politike razvojnega 
sodelovanja EU in držav članic med seboj dopolnjevati in krepiti; ker naj bi to 
zagotovilo več jasnosti glede vloge Komisije in držav članic, manj prekrivanja, večjo 
usklajenost med donatorji in boljšo delitev dela, kar bi povečalo učinkovitost pomoči 
in stroškovno učinkovitost,

Uvodna izjava D b (novo)

Db. ker bi morala evropska služba za zunanjepolitično delovanje (EEAS) osveščati javnost 
o tem, da je EU glavna partnerica držav v razvoju, in graditi na njenih trdnih odnosih 
s temi državami, ki izhajajo iz tega, da je EU največja darovalka uradne razvojne in 
humanitarne pomoči ter glavna trgovinska partnerica držav v razvoju, 

Uvodna izjava D c (novo)

Dc. ker Lizbonska pogodba izpostavlja razvojno sodelovanje kot samostojno politično 
področje, enakovredno ostalim zunanjim politikam in na noben način podrejeno 
zunanji, varnostni ali obrambni politiki, ter priznava pomen skladnosti razvojnih 
politik in doslednosti pri različnih zunanjih ukrepih EU,

Uvodna izjava D d (novo)
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Dd. ker je v različici Pogodbe o Evropski uniji, ki temelji na Lizbonski pogodbi (člen 
21(2)(d)), izkoreninjenje revščine eden splošnih ciljev na področju mednarodnih 
odnosov in poglavitni cilj razvojne politike Unije, kot je določeno v členu 208 
Pogodbe o delovanju Evropske unije; ker člen 208 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije določa, da mora EU upoštevati cilje razvojnega sodelovanja pri politikah, ki jih 
izvaja in ki lahko vplivajo na države v razvoju; ker morajo zato vse dejavnosti EEAS, 
ki vplivajo na države v razvoju, podpirati izkoreninjenje revščine,

Odstavek 4 - točka b

(b) struktura EEAS bi morala omogočiti doslednejše zunanjepolitično delovanje Unije in 
njenih predstavništev v zunanjih odnosih, zato bi bilo treba pod okrilje EEAS prenesti 
zlasti službe, ki so pristojne za zunanje odnose v ožjem smislu, in višje položaje v 
delegacijah; naknadno pa se lahko predvidijo tudi druge funkcije, ki bi bile dodeljene 
EEAS;

Odstavek 4 - točka c

(c) ni potrebe, da bi generalni direktorati Komisije izgubili vse pristojnosti na področju 
zunanjih odnosov; zlasti na področjih, ki so v izključni pristojnosti Komisije, bi bilo
treba ohraniti celovitost sedanjih politik Skupnosti z zunanjepolitično razsežnostjo; 
Komisija bi morala zagotoviti poseben model za ustrezne službe, kot so generalni 
direktorati za trgovino, širitev in razvoj ter odnose z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi 
državami, urad za sodelovanje EuropeAid, urad Evropske skupnosti za človekoljubno 
pomoč, urad za človekove pravice in demokracijo, urad za pomoč pri volitvah in 
službe generalnega direktorata za gospodarske in finančne zadeve, ki so pristojne za 
zunanje odnose;

Odstavek 4 - točka d a (novo)

(da) neodvisni komisar za razvoj in humanitarno pomoč mora biti član kolegija 
komisarjev, enakovreden kolegom, ki so zadolženi za druge politike na področju za 
mednarodne odnose; zadolžen mora biti za oblikovanje in izvajanje politike 
razvojnega sodelovanja, v državah AKP in v drugih državah v razvoju pa naj tesno 
sodeluje z visokim predstavnikom;

Odstavek 4 - točka d b (novo)

(db) poleg tega mora imeti Komisija en sam generalni direktorat, ki bo pristojen za 
oblikovanje politik, strateško svetovanje in izvajanje politike razvojnega sodelovanja 
Unije; generalni direktorat in vse osebje, ki izvaja razvojno politiko Unije v Bruslju in 
v okviru prekomorskih delegacij, poroča komisarju; 

Odstavek 5 - točka c a (novo)

(ca) EEAS mora vključevati zadostno število strokovnjakov s področja razvoja iz državnih 
ministrstev in iz generalnega direktorata Komisije za razvoj; uradniki generalnega 



PA\792822SL.doc 5/5 PE430.270v01-00

SL

direktorata sprejemajo navodila od komisarja za razvoj;

Odstavek 6 - točka b

(b) bila razdeljena na več direktoratov, od katerih bi vsak bil pristojen za geostrateško 
pomembno področje zunanjih odnosov Unije, in dodatne direktorate za razvoj,
vprašanja varnostne in obrambne politike, civilno krizno upravljanje, večstranske in 
horizontalne zadeve, tudi človekove pravice in upravne zadeve;


