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WSKAZÓWKI 

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

1. Popiera przyjęcie przez szczyt Rady UE w Brukseli w czerwcu 2004 r. ostatecznej wersji 
Traktatu Konstytucyjnego, który powstał dzięki trudnej i skomplikowanej pracy 
Konwentu w sprawie przyszłości Europy i Konferencji Międzyrządowej; 

2. Uważa projekt Traktatu Konstytucyjnego za historyczny krok naprzód w procesie 
europejskiej integracji, gdyż uznaje on, po raz pierwszy w historii, pomoc humanitarną i 
na rzecz rozwoju za zasadę i odpowiedzialność, która określa i definiuje charakter Unii 
Europejskiej i jej działań; uważa, że fakt iż cele polityki wspierania rozwoju muszą być 
teraz brane pod uwagę we wszystkich strategiach unijnych, jest ważnym krokiem na 
przód; 

3. Odnotowuje, że rola Komisji w negocjacjach dotyczących porozumień handlowych 
została wzmocniona, oraz że Parlament Europejski dysponuje teraz limitowanym prawem 
do bycia informowanym; uważa to za krok w kierunku większej skuteczności i 
zwiększonej przejrzystości; 

4. Z zadowoleniem wita fakt, że po przyjęciu Traktatu Konstytucyjnego Unia Europejska 
uzyska wreszcie osobowość prawną, dzięki czemu wzrośnie jej znaczenie na scenie 
międzynarodowej, przede wszystkim w jej stosunkach z Organizacją Narodów 
Zjednoczonych i podlegającymi jej organami; podkreśla, że UE będzie w związku z tym 
lepiej reprezentowana, zyska większy zakres odpowiedzialności i skuteczność oraz 
potencjał w swoich relacjach z krajami rozwijającymi się; podkreśla również, że 
osobowość prawna Unii Europejskiej poprawi sytuację przedstawicielstw Komisji na 
całym świecie, a szczególnie tych, które istnieją w państwach afrykańskich, karaibskich i 
na Pacyfiku (AKP) i, bardziej ogólnie, w całym rozwijającym się świecie; 

5. Stwierdza, że dzięki Traktatowi Konstytucyjnemu zasada solidarności z krajami 
rozwijającymi się stała się jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej, gdyż 
określa jej tożsamość i kieruje jej działaniami; 

6. Przypomina, że od początku procesu integracji europejskiej solidarność wewnątrz Europy 
- jedna z podstawowych wartości - okazała się gwarantem stabilności i pokoju w Europie; 
podkreśla również, że zgodnie z zasadą europejskiej solidarności, UE uczyniła teraz 
znaczny krok naprzód uznając w swoim Traktacie Konstytucyjnym, że solidarność nie 
może ograniczać się do własnych terytoriów i ludności, ale że powinna rozciągać się poza 
granice UE; 

7. Wita z zadowoleniem uznanie globalnej solidarności jako wiodącej zasady w ramach 
licznych polityk UE, a także fakt, że wraz z przyjęciem Traktatu Konstytucyjnego, 
solidarność na poziomie globalnym będzie inspirować działania UE w dziedzinie rozwoju 
i pomocy humanitarnej; sądzi, że traktowanie solidarności jako kwestii o zasięgu 
światowym przyczyni się do zapewnienia pokoju i stabilności na świecie; 
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8. Zaznacza, że poprzednia opinia powstała w odniesieniu do podstawowego tekstu 
opracowanego przez Konwent w sprawie przyszłości Europy i wyraża satysfakcję z faktu, 
że w ostatecznej wersji Konstytucji zachowano większość jej osiągnięć w dziedzinie 
polityki wspierania rozwoju, współpracy międzynarodowej i pomocy humanitarnej; 
Dlatego potwierdza wszystko to co zostało zamieszczone w poprzedniej opinii 
przedstawionej przez Andersa Wijkmana1, jak również jego wnioski, przyjęte przez 
komisję w lipcu 2003 r.; 

9. Zdecydowanie popiera fakt, który uważa za niesłychanie ważny, włączenia likwidacji 
ubóstwa do Traktatu Konstytucyjnego jako głównego celu unijnej polityki rozwoju; 
uważa włączenie Milenijnych Celów Rozwoju do wszystkich działań zewnętrznych UE za 
szczególnie istotne; 

10. Wyraża zadowolenie z faktu, że wiele z jej zaleceń zostało uwzględnione w wersji 
ostatecznej Konstytucji, a szczególnie te związane z pomocą humanitarną, gdzie zasada 
neutralności stała się jedną z głównych wytycznych Konstytucji; 

11. Wyraża ubolewanie, że Konferencja Międzyrządowa nie uwzględniła innych istotnych dla 
polityki rozwoju wskazówek, jak np. włączenie specjalnego tytułu „Wspólna Polityka w 
dziedzinie Współpracy na rzecz Rozwoju”, lub wyraźne odniesienie do podstawowych 
zasad unijnej polityki w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju, czyli równości między 
partnerami, posiadania strategii rozwoju przez kraje i ludność, której ona dotyczy, i 
zaangażowanie wszystkich grup społecznych, w tym również społeczeństwa 
obywatelskiego; 

12. Z zadowoleniem odnotowuje, że w postanowieniach ogólnych dotyczących działań 
zewnętrznych Unii „dobre zarządzanie” zostało uznane za jeden ze wspólnych celów tych 
działań; ubolewa jednakże nad tym, że „zapewnienie dostępu do dóbr publicznych na 
całym świecie” nie znalazło się wśród tych celów; 

13. Podkreśla, że polityka na rzecz rozwoju nadal powinna należeć do dziedzin, w których UE 
dzieli kompetencje z państwami członkowskimi, co oznacza, że strategie UE i państw 
członkowskich na rzecz rozwoju muszą się nawzajem uzupełniać i wzmacniać, i że 
procedury wykonawcze muszą zostać zharmonizowane jeśli chodzi o poszczególne kraje i 
regiony; z zadowoleniem wita fakt, że Traktat Konstytucyjny propaguje zasadę 
komplementarności; zaznacza, że programy UE i przydział środków powinny być 
planowane i zarządzane zgodnie z długofalowym, strategicznym podejściem opartym na 
celach rozwoju; 

14. Zdecydowanie popiera zawarte w Konstytucji zobowiązanie do zapewnienia spójności 
między różnymi obszarami zewnętrznych działań Unii oraz między działaniami 
zewnętrznymi a innymi strategiami; uważa, że spójność polityk jest kluczowa dla 
osiągnięcia celu, jakim jest likwidacja ubóstwa i ponownie podkreśla zaangażowanie 
Parlamentu w kontrolę spójności; 

                                                 
1 Opinia Komisji Rozwoju i Współpracy dla Komisji Spraw Konstytucyjnych w sprawie „Projektu Traktatu 
ustanawiającego Konstytucję dla Europy i opinii Parlamentu w sprawie zwołania Konferencji Międzyrządowej 
(IGC)”, przyjęta 10 lipca 2003 r. (2003/0902(CNS)) - PE 326.747 
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15. Zauważa, że Traktat Konstytucyjny dał wyraźny pozytywny sygnał, aby włączono 
Europejski Fundusz Rozwoju do budżetu ogólnego UE, o co Parlament Europejski od 
dawna zabiegał; z zadowoleniem wita zamiar Komisji wprowadzenia tej zmiany i 
podkreśla, że istotne jest, aby zagwarantowano, że obecne fundusze EFR nie zostaną 
skierowane do innych regionów lub na inne cele; 

16. Zauważa postanowienie, zawarte w Traktacie Konstytucyjnym, powołania Europejskiego 
Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej, który jest wyraźnym znakiem 
zainteresowania UE wspieraniem rozwoju; podkreśla jednakże, że jest to dla UE 
wyzwanie, gdyż powinna ona zwrócić szczególną uwagę na ustalenie sposobu działania 
korpusu, pozwalając tylko doświadczonym wolontariuszom na uczestniczenie w nim; 
oznajmia, że niniejsza inicjatywa powinna wzmocnić proces poprawiania jakości i 
profesjonalizmu kadr wysyłanych na miejsca kryzysów humanitarnych, poprzez 
uzupełnienie już dostępnych programów szkoleniowych, ścisłą współpracę z 
organizacjami pozarządowymi, stworzenie rejestru dostępnych osób i upowszechnienie 
wcześnie rozpoznanych dobrych praktyk operacyjnych; zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie analizy wykonalności dla przyszłego rozwoju niniejszego 
postanowienia; podkreśla potrzebę dostrzegania różnicy między sektorem cywilnym a 
wojskowym w ramach wspólnych działań rozbrojeniowych, misji humanitarnych, 
zapobiegania konfliktom i utrzymywaniu i przywracaniu pokoju, jak postanowiono w art. 
III-309 ust. 1; 

17. Przypomina swą specjalną troskę o sytuację dzieci w krajach rozwijających się, gdyż 
młodzież jest pierwszą ofiarą chorób, analfabetyzmu, głodu, przemytu i seksualnego 
wykorzystywania, oraz jest nawet zmuszana do udziału w konfliktach zbrojnych w 
charakterze żołnierzy; 

18. Wita w związku z tym z zadowoleniem fakt, że Traktat Konstytucyjny uznaje prawa 
dzieci za priorytet, uznając, że strategie i działania UE w tej dziedzinie będą kierowały się 
zasadami zawartymi w Konwencji Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych; 

19. Potwierdza swoją troskę o sytuację kobiet w krajach rozwijających się i zainteresowanie 
ich decydującą rolą w procesie rozwoju; wita z zadowoleniem wszystkie klauzule w 
tekście Konstytucji, których celem jest promowanie praw kobiet i równouprawnienia płci, 
co będzie szczególnie ważne dla postępu w krajach rozwijających się, jak to przewidziano 
w Pekińskiej Platformie Działania1 i Programie Kairskim; odnotowuje z zadowoleniem, 
że priorytetowe traktowanie polityki równouprawnienia kobiet i mężczyzn we wszystkich 
obszarach polityki objętych Traktatem WE stosuje się teraz - dzięki fuzji obydwu 
traktatów - do wszystkich działań zewnętrznych UE; 

20. Wyraża swój pogląd, że z perspektywy polityki wspierania rozwoju i odpowiedzialności 
humanitarnej, litera i duch Traktatu Konstytucyjnego mogą być ocenione bardzo 
pozytywnie; 

21. Wyraża swoją determinację we wspieraniu Traktatu Konstytucyjnego i zobowiązuje się 

                                                 
1 Raport Narodów Zjednoczonych na temat IV Światowej Konferencji w sprawach Kobiet, Deklaracja Pekińska 
i Plaforma Działania - Pekin, 4-15 września1995 r. (A/CONF.177/20). 
http://www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/off/a--20.en 
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do podjęcia wszelkich możliwych kroków w celu zapewnienia przyjęcia i ratyfikacji 
Traktatu przez wszystkie państwa członkowskie oraz jego jak najszybszego wejścia w 
życie. 
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