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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o súdržnosti politík EÚ v záujme rozvoja a o koncepcii Oficiálna rozvojová pomoc plus
(2009/2218(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 9 a 35 spoločného vyhlásenia Rady a zástupcov vlád členských 
štátov na zasadnutí Rady, Európskeho parlamentu a Komisie o politike rozvoja Európskej 
únie: „Európsky konsenzus“1,

– so zreteľom na článok 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Lisabonskej zmluvy), 
v ktorom sa potvrdzuje, že EÚ zohľadní ciele rozvojovej spolupráce pri uskutočňovaní 
politík, ktoré môžu ovplyvniť rozvojové krajiny,

– so zreteľom na článok 12 Dohody o partnerstve AKT – ES (Dohody z Cotonou),

– so zreteľom na spoločnú stratégiu Afrika – EÚ, prijatú v Lisabone v decembri 2007,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Súdržnosť politík v záujme rozvoja: 
urýchlenie pokroku na ceste k dosiahnutiu rozvojových cieľov tisícročia 
(SEK(2005)0455),

– so zreteľom na prvú dvojročnú správu EÚ o nadväznosti politík v záujme rozvoja 
(KOM(2007)0545) a sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie (SEK(2007)1202),

– so zreteľom na správu EÚ za rok 2009 o súdržnosti politík v záujme rozvoja 
(KOM(2009)0461) a sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie (SEK(2009)1137 
v konečnom znení),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Súdržnosť politík v záujme rozvoja –
vytvárania politického rámca pre prístup celej Únie (KOM(2009)0458 v konečnom znení),

– so zreteľom na závery Rady z 21. a 22. decembra 2004 o poľnohospodárstve a rybnom 
hospodárstve,

– so zreteľom na závery Rady z 24. mája 2005 o urýchlení pokroku na ceste k dosiahnutiu 
rozvojových cieľov tisícročia,

– so zreteľom na závery Rady zo 17. októbra 2006 o začleňovaní otázok rozvoja do 
rozhodovacej činnosti rady,

– so zreteľom na odsek 49 záverov predsedníctva Európskej rady zo 14. a 15. decembra
2006,

– so zreteľom na závery Rady z 19. a 20. novembra 2007 o nadväznosti politík v záujme 
rozvoja,

                                               
1 Ú. v. EÚ C 46, 24.2.2006, s.1.
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– so zreteľom na odsek 61 záverov predsedníctva Európskej rady zo 19. a 20. júna 2008,

– so zreteľom na závery Rady zo 17. novembra 2009 o nadväznosti politík v záujme 
rozvoja,

– so zreteľom na strategický dokument OECD z roku 2006 s názvom Shaping the 21st 
Century: the Contributions of Development Cooperation (Formovanie 21. storočia: prínos 
rozvojovej spolupráce), na ministerské vyhlásenie OECD z roku 2002 s názvom Action 
for a Shared Development Agenda (Opatrenia v prospech spoločného rozvojového 
programu) a na správu OECD z roku 2008 s názvom Building Blocks for Policy 
Coherence for Development (Stavebné prvky súdržnosti politík v záujme rozvoja),

– so zreteľom na ministerské vyhlásenie o súdržnosti politík v záujme rozvoja, ktoré prijala 
OECD 4. júna 2008,

– so zreteľom na Miléniovú deklaráciu OSN a na ôsmy rozvojový cieľ tisícročia,

– so zreteľom na ministerskú schôdzu WTO, ktorá sa konala v novembri 2001, a na 
konsenzus z Monterrey z roku 2002,

– so zreteľom na svetový samit o trvalo udržateľnom rozvoji v roku 2002 a na rezolúciu, 
ktorú prijalo Valné zhromaždenie v rámci svetové ho samitu v roku 2005,

– so zreteľom na uznesenie o úlohe Dohody o partnerstve z Cotonou pri hľadaní riešenia 
potravinovej a finančnej krízy v krajinách AKT, prijaté na 17. spoločnom parlamentnom 
zhromaždení AKT – EÚ1 v Prahe v dňoch 4. až 9. apríla 2009,

– so zreteľom na svoje uznesenia vychádzajúce zo správ parlamentného Výboru pre rozvoj: 
Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. marca 2006 o vplyve dohôd o hospodárskom 
partnerstve na rozvoj [2005/2162(INI)]2, Uznesenie Európskeho parlamentu z 1. februára 
2007 o začleňovaní trvalej udržateľnosti do politík rozvojovej spolupráce 
[2006/2246(INI)]3, uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2007 o súčasnom 
stave vzťahov medzi EÚ a Afrikou [2007/2002(INI)]4, uznesenie Európskeho parlamentu 
zo 17. júna 2008 o súdržnosti politík v záujme rozvoja a vplyve využívania určitých 
prírodných biologických zdrojov zo strany Európskej únie na rozvoj v západnej Afrike 
[2007/2183(INI)]5, uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o pozdvihnutí 
afrického poľnohospodárstva – návrh rozvoja poľnohospodárstva a potravinovej istoty v 
Afrike [2007/2231(INI)]6 a uznesenie Európskeho parlamentu z 22. mája 2008 o 
následných opatreniach Parížskeho vyhlásenia z roku 2005 o účinnosti pomoci 
[2008/2048(INI)]7,

                                               
1 ACP-EU/100.568/09/fin.
2 Ú. v. EÚ C 292E, 01.12.2006, s.1.
3 Ú. v. EÚ C 250E, 25.10.2007, s.77.
4 Ú. v. EÚ C 2630E, 16.10.2008, s.633.
5 Ú. v. EÚ C 286E, 27.11.2009, s.5.
6 Ú. v. EÚ C 297E, 20.11.2008, s.201.
7 Ú. v. EÚ C 279E, 19.11.2009, s.100.
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– so zreteľom na svoje uznesenia vychádzajúce zo správ parlamentného Výboru pre 
medzinárodný obchod: uznesenie Európskeho parlamentu z 23. mája 2007 o pomoci 
poskytovanej Európskou úniou v oblasti obchodu [2006/2236(INI)]1 a uznesenie 
Európskeho parlamentu z 1. júna 2006 o obchode a chudobe: navrhovanie obchodných 
politík pre čo najväčší prínos obchodu v boji proti chudobe [2006/2031(INI)]2,

– so zreteľom na správu CONCORD z roku 2009 s názvom Spotlight on Policy Coherence 
(Súdržnosť politík v svetle pozornosti),

– so zreteľom na štúdiu ActionAid z roku 2003 s názvom Policy (in)coherence in European
Union support to developing countries: a three country case study [(Ne)súdržnosť politík 
Európskej únie pri podpore rozvojových krajín: prípadová štúdia troch krajín],

– so zreteľom na štúdiu Guida Ashoffa z roku 2006 s názvom Enhancing policy coherence 
for development: conceptual issues, institutional approaches and lessons from 
comparative evidence (Posilnenie súdržnosti politík v záujme rozvoja: koncepčné otázky, 
inštitucionálne prístupy a poučenie z komparatívnych príkladov),

– so zreteľom na správu ECDPM z roku 2007 s názvom Mechanizmy inštitúcií EÚ 
a členských štátov na podporu súdržnosti politík v záujme rozvoja: záverečná správa,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre rozvoj a stanoviská Výboru pre zahraničné veci a 
Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0000/2010),

A. keďže súdržnosť politík v záujme rozvoja znamená „úsilie o zabezpečenie toho, aby ciele 
a výsledky rozvojových politík vlády neboli oslabené ďalšími vládnymi politikami, ktoré 
majú dosah na rozvojové krajiny, a aby tieto ďalšie politiky podporovali rozvojové ciele, 
ak je to uskutočniteľné“3,

B. keďže nesúdržnosť politík môže mať za následok neúčinnosť, neúčelnosť a stratu 
vierohodnosti rozvojových politík,

C. keďže článok 208 Lisabonskej zmluvy stanovuje zníženie chudoby za prvoradý cieľ 
rozvojovej politiky EÚ a keďže súdržnosť politík v záujme rozvoja (Policy Coherence for 
Development – PCD) napomáha ciele rozvojovej spolupráce Únie vo všetkých jej 
politikách,

D. keďže v rámci politík EÚ v oblasti obchodu, poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, 
práv duševného vlastníctva, prisťahovalectva, financií, zbrojenia a surovín možno nájsť 
zarážajúce prípady nesúdržnosti,

                                               
1 Ú. v. EÚ C 102E, 24.4.2008, s.291.
2 Ú. v. EÚ C 298E,08.12.2006, s.261.
3 Súdržnosť politík v záujme rozvoja: inštitucionálne prístupy: technický seminár: seminár OECD, ktorý sa konal 
13. októbra 2003 v Paríži.
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E. keďže hlavným obmedzením PCD je nedostatok politickej podpory, nejasné mandáty, 
nepostačujúce zdroje, neprítomnosť účinných monitorovacích nástrojov a ukazovateľov, 
ako aj nedostatočné uprednostňovanie PCD pred vzájomne si odporujúcimi záujmami,

F. keďže EÚ sa zaviazala dosiahnuť cieľ OSN poskytnúť do roku 2015 0,7 % hrubého 
národného dôchodku (HND) na oficiálnu rozvojovú pomoc (official development 
assistance – ODA) a predbežný cieľ v oblasti pomoci pre jednotlivé členské štáty EÚ 
a EÚ spoločne je 0,56 % do roku 2010,

G. keďže európsky ombudsman má mandát na vyšetrovanie sťažností v prípadoch 
nesprávneho administratívneho postupu európskych správnych orgánov, keďže 
ombudsman pán Diamandouros vyhlásil, že najmä v súvislosti so zahraničnými pôžičkami 
EIB je ochotný využiť svoju právomoc vyšetrovania z vlastného podnetu v prípade, ak sa 
naňho so sťažnosťou obrátia občania tretej krajiny, ktorí nemajú bydlisko v EÚ,

1. víta zvýšenú pozornosť a odhodlanie Komisie, Rady a členských štátov na poli PCD, čoho 
dôkazom je podávanie správ každé dva roky;

2. opätovne potvrdzuje vlastný záväzok posilniť PCD v EÚ a vo svojej parlamentnej 
činnosti;

3. pripomína zodpovednosť Európskej únie pri zohľadňovaní záujmov rozvojových krajín 
a ich občanov v úsilí o predchádzanie krátkodobým záujmom darcovských krajín, ktoré sú 
v rozpore s rozvojovými prioritami prijímateľských krajín;

4. domnieva sa, že oblasti politiky EÚ so zahraničným dosahom sa musia navrhovať 
s cieľom podporovať boj proti chudobe a napĺňanie ľudských práv vrátane sociálnych, 
hospodárskych a environmentálnych práv a rodovej rovnosti;

5. žiada jasný mandát na zhodnotenie PCD, jasné a presné operačné ciele a podrobné 
postupy na vykonanie týchto úloh;

6. zdôrazňuje zásadnú potrebu pristupovať k PCD ako k dlhodobému záväzku s cieľom 
zabezpečiť trvalú podporu PCD; zdôrazňuje význam včasného hodnotenia politík 
s cieľom vyhnúť sa negatívnym dôsledkom pre rozvojové krajiny;

7. zdôrazňuje, že rozhodnutie Rady zvoliť päť širších oblastí na realizáciu PCD v roku 2009 
by nemalo byť náhradou monitorovania tradičných 12 oblastí politiky; okrem toho vyzýva 
Komisiu, aby identifikovala všetky prípady nesúdržnosti, ktoré sa vyskytnú, a aby navrhla 
ich riešenia;

8. je znepokojený skutočnosťou, že prístup ODA plus so sebou nesie riziko, že EÚ príde 
o podrobný plán zameraný na dosiahnutie cieľa 0,7 % ODA/HNP v roku 2015, a že 
podkopáva vymedzenie pojmu ODA a jej zameranie na odstránenie chudoby, pretože 
nadmerne zdôrazňuje úlohu iných finančných tokov pri podpore rozvoja;

9. žiada Komisiu, aby hlbšie objasnila prístup celej Únie a jeho dosah na rozvojovú politiku 
EÚ; vyjadruje znepokojenie nad tým, že tento postup by sa mohol stať súčasťou ďalšieho 
finančného výhľadu;
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10. domnieva sa, že je potrebné zabezpečiť postup podávania sťažností v EÚ aj v rozvojových 
krajinách v prípadoch, keď Únia nedodržiava záväzok v oblasti PCD; konštatuje, že 
európsky ombudsman, ktorý pôsobí nezávisle od Európskej komisie, vypracúva ročnú 
správu a má vyšetrovacie právomoci vrátane práva vlastného podnetu v prípade sťažností 
nepochádzajúcich z EÚ, ak sa na ne vzťahuje jeho mandát;

11. vyzýva ombudsmana a Komisiu na vzájomnú spoluprácu s cieľom zabezpečiť dostupnosť 
účinného mechanizmu podávania sťažností v prípadoch nesúdržnosti, napríklad s využitím 
kritérií ľudského rozvoja UNDP ako normy, v porovnaní s ktorou možno hodnotiť 
konkrétne opatrenia a kroky; 

12. vyzýva Komisiu, aby na stanovenie PCD používala jasné meradlá a ukazovatele, 
napríklad ukazovatele trvalo udržateľného rozvoja;

13. zastáva názor, že ak kroky a opatrenia v rámci rozvojovej politiky EÚ nebudú rešpektovať 
zásady a ciele stanovené v článku 208 Lisabonskej zmluvy, bude to znamenať porušenie 
záväzkov v rámci zmlúv;

14. žiada o zastavenie vývozných dotácií bez ohľadu na úspešné skončenie dauhaského kola 
rokovaní, aby sa predišlo dumpingu výrobkov z EÚ na trhoch v rozvojových krajinách 
a z toho vyplývajúcej hospodárskej strate;

15. požaduje radikálne zníženie colných sadzieb na dovoz zo všetkých rozvojových krajín 
a žiada Komisiu, aby dovozné sadzby EÚ naviazala na dodržiavanie medzinárodne 
dohodnutých pracovných a environmentálnych noriem a na vyňatie výrobkov 
spravodlivého obchodu spod akýchkoľvek dovozných sadzieb;

16. vyzýva Komisiu, aby z prebiehajúcich rokovaní o dohodách o voľnom obchode 
a o hospodárskom partnerstve vyňala akékoľvek požiadavky na rozvojové krajiny 
podpísať Medzinárodný dohovor o ochrane nových odrôd rastlín, ktorý obmedzuje prístup 
domorodých komunít k biodiverzite a jej zachovanie;

17. naliehavo žiada Komisiu, aby v rámci rokovaní o dohodách o hospodárskom partnerstve 
prestala uplatňovať súčasný prístup TRIPS-plus a umožnila tak rozvojovým krajinám 
zabezpečiť lieky za dostupné ceny v rámci domácich programov verejného zdravia;

18. víta mechanizmy posilňovania PCD v rámci Komisie, najmä systém medziútvarových 
konzultácií, proces hodnotenia vplyvu, hodnotenie vplyvu z hľadiska trvalej udržateľnosti 
a medziútvarovú skupinu na podporu kvality; zaujímalo by ho však, aké kritériá použilo 
GR pre rozvoj pri rozhodovaní o zamietnutí nesúdržných politických iniciatív, a žiada 
o väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o výsledok medziútvarových konzultácií; navyše 
požaduje, aby bol do týchto mechanizmov výraznejšie zapojený Európsky parlament 
a rozvojové krajiny;

19. žiada Komisiu, aby začala s hodnoteniami vplyvu skôr, t. j. predtým, ako už výrazne 
pokročí proces vypracúvania politických iniciatív, a aby sa pri nich opierala o dôkazové 
štúdie; žiada Komisiu, aby zahrnula výsledky hodnotení vplyvu do regionálnych 
a národných strategických dokumentov nástroja rozvojovej spolupráce (DCI);
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20. vyzýva Komisiu, aby zapojila Európsky parlament do procesu vypracúvania správy 
Komisie o PCD, napríklad pokiaľ ide o dotazník, lepší časový rozvrh, a aby zohľadnila 
iniciatívne správy Parlamentu;

21. žiada Komisiu, aby zapojila delegácie EÚ do činnosti týkajúcej sa PCD, a to tak, že 
v rámci každej delegácie určí ústredia zodpovedné za PCD, ktoré budú monitorovať dosah 
politiky EÚ na úrovni partnerskej krajiny; žiada, aby sa PCD stala súčasťou odbornej 
prípravy zamestnancov;

22. vyzýva Komisiu, aby poverila komisára pre rozvoj výlučnou zodpovednosťou za 
plánovanie a realizáciu pomoci vo všetkých rozvojových krajinách;

23. navrhuje, aby sa PCD zaradila do preskúmania DCI v polovici obdobia, najmä čo sa týka 
predmetných tematických programov;

24. žiada, aby súčasťou každého pracovného programu predsedníctva boli konkrétne záväzky 
v oblasti PCD;

25. navrhuje, aby Rada zlepšila činnosť existujúcich štruktúr na posilnenie PCD, napríklad 
tým, že uskutoční viac spoločných schôdzí pracovných skupín a verejne sprístupní 
pracovný program;

26. rozhodol sa každé dva roky vypracovať správu Európskeho parlamentu o PCD; odporúča 
všetkým výborom vypracovať správy, ktoré sa zaoberajú rozvojovým hľadiskom 
príslušného výboru;

27. vyzýva existujúce spoločné parlamentné zhromaždenia, napríklad Spoločné parlamentné 
zhromaždenie AKT – EÚ, aby vymenovali spravodajcov pre PCD a každoročne 
vypracovali správu o PCD s cieľom odhaliť nesúdržnosť politík;

28. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Súdržnosť politík znamená, že všetky oblasti politiky EÚ sa musia plánovať s cieľom 
podporovať rozvojové potreby rozvojových krajín.  Napriek tomu, že EÚ sa 
zaviazala uplatňovať PCD, jej politiky podkopávajú rozvojové ciele z viacerých stránok:

− trhy v rozvojových krajinách sú zaplavené silne dotovanými európskymi výrobkami, 
ktoré prispievajú k oslabovaniu hospodárskej a sociálnej infraštruktúry týchto krajín, 
zhoršujú podvýživu a hlad a vystavujú miestnych poľnohospodárov štrukturálnej 
chudobe a zvyšujúcej sa závislosti od vonkajšej pomoci;

− viacero krajín, napríklad Malajzia, Indonézia a Kolumbia, ako aj množstvo afrických 
krajín, vyčlenilo rozsiahle časti poľnohospodárskej pôdy na produkciu agropalív v úsilí 
o naplnenie potrieb EÚ v oblasti obnoviteľnej energie, pričom sa tak stalo na úkor 
potravinovej bezpečnosti a biodiverzity;

− zabratie obrovského množstva pôdy na produkciu agropalív predstavuje závažnú hrozbu 
pre živobytie malých poľnohospodárov. V severnej Ghane sa viac ako 10 000 hektárov 
pôdy uvoľnilo na pestovanie jatrofy, v Tanzánii sa až 60 % úrodnej pôdy vyčlenilo na 
produkciu agropalív, v Senegale sa rokuje o 50 000 až 200 000 hektároch, a pritom 
žiadna z týchto krajín nie je sebestačná, pokiaľ ide o produkciu potravín na pokrytie 
miestnej spotreby;

− dokument Globálna Európa: svetová konkurencia, ktorého súčasťou je obchodná 
stratégia EÚ, je príkladom toho, že dvojstranné a regionálne stratégie politiky voľného 
obchodu podporujú prístup EÚ na surovinové trhy rozvojových krajín vrátane trhov 
s poľnohospodárskymi komoditami tým, že ich otvárajú veľkým európskym 
spoločnostiam na úkor malých poľnohospodárov a rozvíjajúcich sa odvetví;

− prístup rozvojových krajín na trh EÚ je v praxi obmedzený na vývoz surovín, ktorý je 
v porovnaní so spracovaným tovarom menej zdanený. Táto politika udržiava rozvojové 
krajiny v pozícii dodávateľov surovín pre priemysel EÚ;

− finančná liberalizácia vrátane špekulatívnych a volatilných finančných tokov, nad 
ktorými rozvojové krajiny nemajú veľkú kontrolu, spôsobila výraznú nestabilitu na 
medzinárodnej úrovni s katastrofálnymi následkami na ekonomiky rozvojových krajín;

− rôzne dohody o pridružení a voľnom obchode, o ktorých sa v súčasnosti rokuje, nesú 
riziko nezodpovednej liberalizácie odvetvia bankových a finančných služieb a ohrozujú 
beztak ochudobnené spoločenstvá neistými finančnými produktmi, špekuláciami, 
daňovými únikmi atď.;

− Európska komisia v roku 2009 opätovne zaviedla vývozné dotácie na mliečne výrobky, 
ktoré sa vyvážajú najmä do krajín AKT, zatiaľ čo trhy v chudobných krajinách 
zostávajú bez ochrany. Napríklad ceny mlieka na svetovom trhu dominujú nad cenami 
v krajinách AKT a vysoká cenová volatilita má vážny dosah na miestnych farmárov 
a mliekarenský priemysel (vrátane prudkého nárastu závislosti od dovozu a oslabovania 
miestnych cien). V Nigérii, kde sa 80 % obyvateľstva venuje chovu dobytka, sa od roku 
1996 zvýšil dovoz mliečnych výrobkov štvornásobne, pričom EÚ sa na dovoze podieľa 
65 percentami;
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− EÚ ako dôležitý vývozca zbraní vyváža zbrane, respektíve uľahčuje ich prepravu do 
zahraničia. Poskytuje síce obhájiteľné množstvo rozvojovej pomoci, zároveň však 
priamo či nepriamo vyváža zbrane do tých istých krajín, kam smerujú milióny na 
rozvojové fondy (EÚ-15 každý rok vynakladá približne 70 mld. EUR na rozvojové 
fondy, pričom vývoz zbraní z EÚ dosahuje hodnotu približne 360 mld. EUR ročne;

− takisto v rámci nových dohôd o partnerstve v oblasti rybného hospodárstva bude stále 
existovať nadmerný rybolov, pretože často chýbajú spoľahlivé vedecké údaje na určenie 
maximálneho udržateľného výlovu. Miestni rybári nemajú prednostný prístup na 
loviská rýb a stále ich budú ohrozovať dotované konkurenčné európske plavidlá.
V tomto prípade miestny spracovateľský priemysel, ktorý má vo výrobnom reťazci 
najvyššiu potenciálnu pridanú hodnotu, dostáva mizivú podporu;

− EÚ uvádza udržateľný rozvoj, odlesňovanie, súvisiacu stratu biodiverzity, zmenu klímy 
a zmierňovanie chudoby na poprednom mieste svojho politického programu. Úprava 
akčného plánu pre vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve
(FLEGT) má všetky znaky, ktoré ju predurčujú na súdržný politický prístup v prospech 
trvalo udržateľného rozvoja. S praktickým plnením týchto záväzkov však EÚ príliš 
nenapreduje. Momentálna realizácia FLEGT rozhodujúcim spôsobom nezasiahne do 
boja proti nezákonnej a ničivej ťažbe dreva;

− čo sa týka globálneho otepľovania, EÚ neznižuje emisie tak, aby to postačovalo na 
dosiahnutie cieľa obmedziť nárast oteplenia na 2°C, pričom zvýšenie teploty 
v celosvetovom meradle zasiahne v prvom rade rozvojové krajiny. Krajiny EÚ by mali 
vykompenzovať až 70 % svojich emisií, zatiaľ však prijali príliš málo konkrétnych 
záväzkov na financovanie klimatických opatrení v prospech rozvojových krajín 
a nerealizuje sa ani žiadna skutočná spolupráca s najmenej rozvinutými krajinami, 
pokiaľ ide o prenos technológií (väčšina projektov v rámci mechanizmu čistého rozvoja 
sa uskutočňuje v spolupráci s krajinami s rozvíjajúcou sa ekonomikou, ako je Čína);

− ak vezmeme do úvahy len prípady zdokumentované v tlači, od roku 1988 zomrelo na 
hraniciach EÚ 14 794 osôb. Zároveň sa v rokoch 2007 až 2009 zdvojnásobil rozpočet 
Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach 
členských štátov Európskej únie (FRONTEX). Rozpočet EÚ určený na boj proti 
nezákonnému prisťahovalectvu sa za rovnaké obdobie zvýšil šesťnásobne. Význam, 
ktorý nadobudla táto politika, možno doložiť niekoľkými príkladmi: členské štáty EÚ 
v roku 2007 vyhostili 174 275 osôb, v roku 2008 zaregistrovalo 27 členských štátov EÚ 
takmer 240 000 žiadostí o azyl, alebo inak povedané 480 žiadostí na milión obyvateľov. 
Až 73 % z týchto žiadostí sa zamietlo a iba 24 425 uchádzačom o azyl (13 %) bolo 
priznané postavenie utečenca, 18 560 uchádzačom (10 %) doplnková ochrana a 8 970 
uchádzačov (5 %) dostalo povolenie na pobyt z humanitárnych dôvodov.

Tento prehľad nie je úplný a mohlo by sa doň zaradiť oveľa viac prípadov nesúdržnosti. 
Všeobecne vzaté, od začatia procesu PCD v roku 2005 vlastne nenastal skutočný pokrok. 
A situácia sa ani nezlepší, pokiaľ sa budú riešiť len jednotlivé problémy: mnoho z uvedených 
príkladov nesúdržnosti vyplýva z povahy systému. Krátkodobé záujmy EÚ často prevládnu 
nad dlhodobými záujmami a rozvojovými cieľmi.
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Celkovým cieľom správy je otvoriť otázku prevažujúcich prípadov nesúdržnosti a poukázať 
na štrukturálne problémy, ktoré sa týkajú PCD. Spravodajkyňa navyše vyjadruje nádej, že sa 
jej podarí zvýšiť povedomie o PCD v inštitúciách EÚ, výraznejšie zapojiť EP do postupov 
Komisie v súvislosti s PCD a zlepšiť PCD v rámci EP. Preto zaradila niekoľko záväzkov pre 
samotný Parlament.

No a napokon jedným z hlavných návrhov správy je zaviesť mechanizmus podávania 
sťažností, ktorý by mohol fungovať ako ústredie PCD v EÚ a nezávisle vypracúvať správy 
o nesúdržnosti politík. Spravodajkyňa navrhuje, aby tento post obsadil ombudsman, ktorý by 
mohol využívať existujúce štruktúry. Ak európska administratíva, v tomto prípade hlavne 
Komisia, nekoná v súlade s právom alebo porušuje ľudské práva, ide prinajmenšom o 
nesprávny administratívny postup, ktorý môže ombudsman vyšetriť aj z vlastného podnetu, 
ako sa vyslovene uvádza v článku 228 ods. 2 ZFEÚ. Napríklad výsledkom jedného takéhoto 
preskúmania z vlastného podnetu bolo prijatie prvých pravidiel pre prístup verejnosti 
k dokumentom EÚ, ktoré prijala Rada, Komisia a (neskôr) Parlament.

Navyše porušovanie predpisov a ľudských práv by zároveň jasne predstavovalo tie prípady 
nesúdržnosti, ktorým sa oznámenie Komisie usiluje vyhnúť. Okrem toho by odporovalo 
cieľom a zásadám upravujúcim politiku Únie v oblasti rozvoja, stanoveným v článku 209 
ZFEÚ.

Pokiaľ ide o úlohu národných dozorných orgánov v rozvojových krajinách, nedošlo by 
k žiadnemu konfliktu právomocí s ombudsmanom, pretože jeho mandát sa obmedzuje na 
inštitúcie a orgány Únie, na ktoré sa zase nevzťahuje mandát a právomoci vnútroštátnych 
dozorných orgánov.

Nebola by potrebná žiadna úprava mandátu ombudsmana. Ombudsman verejne prijal záväzok 
využívať právomoc konať z vlastného podnetu v prípade, ak je postavenie sťažovateľa 
jedinou príčinou neprijatia inak prijateľnej sťažnosti. Ďalším príkladom je Výbor EP pre 
petície, ktorý môže, ale nie je povinný, zaoberať sa petíciami od osôb, ktoré nie sú štátnymi 
príslušníkmi/nemajú pobyt v členskom štáte.

Ak ombudsman v reakcii na konkrétnu výzvu Európskeho parlamentu vyjadrí ochotu využiť 
právo vyšetrovania z vlastného podnetu v prípade, že prijme sťažnosti o prípadoch 
neuplatňovania súdržnosti – s príslušnými cieľmi, zásadami a kritériami – pokiaľ ide 
o opatrenia EÚ v oblasti rozvojovej politiky, neznamená to, že je povinný využiť tieto 
právomoci na vyšetrovanie sťažností týkajúcich sa iných otázok.

Napokon, podobné ustanovenie už existuje: na Memorandum porozumenia medzi Európskou 
investičnou bankou a ombudsmanom prvý raz upozornil Európsky parlament v správe 
Sbarbati o výročnej správe o činnosti Európskeho ombudsmana za rok 20061 na základe 
dvoch pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložila Margrete Auken2.
                                               
1 A6-0301/2007
2 srdečne víta vyhlásenie európskeho ombudsmana, v ktorom oznámil svoj zámer zaoberať sa otázkou pôžičiek 
Európskej investičnej banky (EIB) s použitím svojej právomoci na vyšetrovanie z vlastného podnetu a 
poznamenáva, že ombudsman musí vyhodnotiť a zabezpečiť vnútornú kapacitu na spracovanie sťažností v tejto 
oblasti;
vyzýva ombudsmana, aby zvážil podpis memoranda o porozumení s Európskou investičnou bankou (EIB) o 
spôsoboch spolupráce medzi inštitúciami v oblasti výkonu právomoci ombudsmana vyšetrovať sťažnosti 
týkajúce sa prípadov nesprávnych úradných postupov v činnostiach EIB a domnieva sa, že je vhodnejšie, aby to 
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bola EIB, ktorá bude aktívne informovať občanov, ktorých sa týkajú projekty financované bankou, o možnosti 
podať sťažnosť ombudsmanovi aj v prípade, že sú občanmi tretej krajiny a nie sú rezidenti v EÚ;


