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NÁVRHY 

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby do svého 
návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vítá, že Evropská rada v Bruselu v červnu 2004 přijala konečné znění Ústavní smlouvy, 
které je výsledkem těžké a složité práce Evropského konventu o budoucnosti Evropy a 
mezivládní konference; 

2. považuje navržení Ústavní smlouvy za historický krok vpřed v evropském integračním 
procesu, neboť poprvé uznává rozvojovou a humanitární pomoc jako morální zásadu a 
odpovědnost určující povahu a činnosti Evropské unie; považuje za důležitý krok, že cíle 
rozvojové politiky musí být zohledněny ve všech oblastech politiky EU; 

3. bere na vědomí, že role Komise při jednáních týkajících se obchodních smluv byla 
posílena a že Evropský parlament má nyní – byť omezenou – pravomoc být informován; 
domnívá se, že tento krok povede k větší účinnosti a vyšší průhlednosti;    

4. vítá skutečnost, že s přijetím Ústavní smlouvy Evropská unie získá dlouho očekávanou 
právní subjektivitu, která výrazně posílí její postavení na mezinárodní scéně, především 
pak ve vztahu vůči OSN a jejím různým agenturám; zdůrazňuje, že EU se bude takto těšit 
většímu zastoupení, odpovědnosti a účinnosti a zároveň bude mít lepší možnosti ve 
vztazích s rozvojovými zeměmi; dále zdůrazňuje, že právní subjektivita Evropské unie 
zlepší postavení současných zastoupení Komise ve světě, především pak v afrických, 
karibských a tichomořských zemích (zemích AKT) a obecněji ve všech rozvojových 
zemích; 

5. upozorňuje na to, že díky Ústavní smlouvě se princip solidarity s rozvojovými zeměmi 
stal jednou ze základních hodnot Evropské unie, které určují její identitu a řídí její 
činnosti; 

6. připomíná, že od začátku evropského integračního procesu se solidarita v rámci Evropy – 
jedna ze základních hodnot – osvědčila jako záruka stability a míru v Evropě; dále 
zdůrazňuje, že vzhledem k tomuto chápání evropské solidarity učinila EU nyní výrazný 
krok vpřed, když ve své Ústavní smlouvě uznala, že solidaritu nelze omezovat pouze na 
vlastní území a občany, ale musí zasahovat také za hranice; 

7. vítá, že celosvětová solidarita byla uznána jako základ určující různé politiky EU, a 
zároveň vítá skutečnost, že s přijetím Ústavní smlouvy bude celosvětová solidarita 
inspirovat činnosti EU v oblasti rozvojové a humanitární pomoci; věří, že umístění 
solidarity na celosvětovou úroveň přispěje k zajištění celosvětového míru a stability; 

8. poznamenává, že jeho předešlé stanovisko vycházelo z původního znění navrženého 
Evropským konventem pro budoucnost Evropy, a oceňuje, že konečné znění Ústavy 
zachovává většinu úspěchů, kterých výbor dosáhl v oblasti rozvojové politiky, 
mezinárodní spolupráce a humanitární pomoci; opakuje tedy, co bylo uvedeno v 
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předešlém stanovisku, které předložil Anders Wijkman1 a závěrech přijatých výborem v 
červenci 2003; 

9. s nadšením schvaluje skutečnost, kterou považuje za velice důležitou, že vymýcení 
chudoby bylo zahrnuto do Ústavní smlouvy jako hlavní cíl rozvojové politiky EU; 
přikládá zvláštní důležitost sjednocení rozvojových cílů tisíciletí ve všech vnějších 
operacích EU; 

10. vyjadřuje uspokojení, že mnoho jeho doporučení bylo začleněno do konečného znění 
Ústavy, a zejména ta, která se vztahovala na oblast humanitární pomoci, kde se princip 
neutrality stal jedním ze základních prvků Ústavy určujících směr; 

11. lituje však, že mezivládní konference nepřijala další návrhy, které jsou důležité pro 
rozvojovou politiku, jako je např. začlenění zvláštního oddílu „Společná politika 
rozvojové spolupráce“, nebo jednoznačný odkaz na některé základní principy politiky 
rozvojové spolupráce EU, jmenovitě rovnost mezi partnery, vlastnictví rozvojových 
strategií příslušnými zeměmi a jejich občany a začlenění všech částí společnosti, včetně 
občanské společnosti.  

12. s potěšením přijímá uznání „řádné správy“ za jeden ze společných cílů vnějších akce 
Evropské unie v rámci obecně platných ustanovení pro vnější akce Unie; lituje však, že 
mezi tyto cíle nebylo zařazeno „poskytování globálních veřejných statků“; 

13. zdůrazňuje, že je důležité, aby pravomoci v rámci rozvojové politiky byly i nadále sdíleny 
EU a členskými státy, a upozorňuje, že z toho vyplývá, že rozvojové politiky EU a 
členských států se musí vzájemně doplňovat a podporovat a že je nutné sladit postupy 
provádění s ohledem na specifické země a oblasti; vítá skutečnost, že Ústava podporuje 
princip doplňkovosti; zdůrazňuje, že programy EU a přidělovaní finančních prostředků by 
se měly navrhovat a řídit podle dlouhodobých, strategických měřítek vycházejících z 
rozvojových cílů; 

14. výrazně podporuje závazek Ústavy zajistit sjednocení různých oblastí vnějších akcí EU s 
vnějšími akcemi samotnými a s dalšími oblastmi politiky; věří, že soudržnost v rámci 
politických oblastí je nezbytná pro splnění cílů odstranění chudoby a znovu připomíná 
závazek Parlamentu sledovat dodržování soudržnosti; 

15. připomíná, že Ústavní smlouva dala jasný signál ve prospěch začlenění Evropského 
rozvojového fondu do souhrnného rozpočtu EU, o což Evropský parlament již dlouho 
usiluje; vítá záměr Komise uskutečnit tuto změnu a zdůrazňuje, že je v tomto ohledu 
důležité zajistit, aby současný fond ERF nebyl nesprávně využit v jiných oblastech nebo k 
jiným účelům; 

16. bere na vědomí ustanovení zahrnuté do Ústavní smlouvy o zřízení Evropského sboru 
dobrovolné humanitární pomoci, což je jasným důkazem zájmu Evropské unie v oblasti 
rozvoje; zdůrazňuje nicméně obtížný úkol EU, která nyní musí zaměřit zvláštní pozornost 

                                                 
1 Stanovisko Výboru pro rozvoj a spolupráci pro Výbor pro ústavní záležitosti k návrhu Smlouvy evropské 
ústavy a stanovisku Evropského Parlamentu ke shromáždění mezivládní konference (MVK) přijaté dne 10. 
července 2003. (2003/0902(CNS)) - PE 326.747  
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na to, aby stanovila způsob fungování takového sboru výhradně za účasti zkušených 
dobrovolníků; vyjadřuje názor, že tato iniciativa by měla posílit proces zlepšování kvality 
a odbornosti v oblasti lidských zdrojů podílejících se na řešení humanitárních krizí, a to 
dokončením již dostupných školících programů, úzkou spoluprácí s nevládními 
organizacemi, sestavením rejstříku dostupných zdrojů a šířením funkčních operačních 
postupů, které byly předem určeny; vyzývá Komisi, aby sestavila studii proveditelnosti 
dalšího rozvoje tohoto opatření; zdůrazňuje potřebu rozlišovat mezi civilním a vojenským 
prostředím v rámci společných operací v oblasti odzbrojení, humanitárních misí, prevence 
konfliktu a udržení a znovunastolení míru, jak je uvedeno v čl. III-309 odst. 1; 

17. připomíná zvláštní znepokojení nad situací dětí v rozvojových zemích, neboť mladí lidé 
bývají prvními obětmi nemocí, negramotnosti, hladu, pašování lidí, sexuálního zneužívání 
a často bývají nuceni stát se vojáky v různých ozbrojených konfliktech; 

18. vítá tudíž skutečnost, že Ústavní smlouva zaměřuje velkou pozornost na práva dětí a 
schvaluje, že se politiky a činnosti v této oblasti budou řídit principy Úmluvy Spojených 
národů o právech dítěte; 

19. opakuje také velké znepokojení, pokud jde o situaci žen v rozvojových zemích a zájem o 
jejich rozhodující roli v rozvojovém procesu; vítá tudíž všechny klauzule ve znění Ústavy 
zaměřené na podporu ženských práv a rovnosti pohlaví, které budou mít zvláštní význam 
pro další vývoj v rozvojových zemích obecně, jak stanoví pekingská akční platforma 
akční plán1 a káhirský akční plán; s uspokojením konstatuje, že zásada rovnosti mužů a 
žen použitelná ve všech oblastech politiky předchozí Smlouvy o ES se nyní vztahuje - 
díky sloučení obou smluv - na všechny vnější akce EU;  

20. domnívá se, že z pohledu rozvojové politiky a humanitárních závazků je možné formu i 
obsah Ústavní smlouvy vnímat jako velmi pozitivní; 

21. vyjadřuje své odhodlání podporovat Ústavní smlouvu a zavazuje se učinit jakékoli kroky, 
aby podpořil její schválení a přijetí všemi členskými státy a aby podpořil vstoupení 
Ústavy v platnost v co nejkratší době. 

                                                 
1 Zpráva Organizace spojených národů na čtvrté světové konferenci o ženách, pekingské prohlášení a akční 
platforma - Peking, 4.–15.září 1995. (A/CONF.177/20). 
http://www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/off/a--20.en 
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