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NÁVRHY 

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre ústavné veci ako gestorský výbor, aby do svojho návrhu 
uznesenia zahrnul nasledujúce návrhy: 

1. víta, že Európska rada v júni 2004 v Bruseli prijala konečné znenie ústavnej zmluvy, ktorá 
je výsledkom ťažkej a zložitej práce Európskeho konventu o budúcnosti Európy a 
medzivládnej konferencie; 

2. považuje vypracovanie ústavnej zmluvy za historický krok v procese európskej integrácie, 
keďže sa v nej rozvojová a humanitárna pomoc po prvýkrát považuje za princíp a 
zodpovednosť, ktoré určujú povahu a činnosť Európskej únie; považuje za významný krok 
vpred, že sa na ciele rozvojovej politiky v súčasnosti musí prihliadať vo všetkých 
oblastiach politiky EÚ;   

3. berie na vedomie, že bola úloha Komisie pri rokovaniach týkajúcich sa obchodných dohôd 
bola posilnená a že Európsky parlament má teraz právo, aj keď obmedzené, byť 
informovaný; považuje to za krok smerom k vyššej účinnosti a zvýšenej transparentnosti; 

4. víta skutočnosť, že prijatím ústavnej zmluvy Európska únia získa dlho očakávanú právnu 
subjektivitu, ktorá jej na medzinárodnej úrovni zabezpečí silnejšiu pozíciu, najmä vo 
vzťahoch s Organizáciou spojených národov a jej rôznymi agentúrami; zdôrazňuje, že EÚ 
bude mať preto väčšie zastúpenie, zodpovednosť a účinnosť, ako aj väčší potenciál vo 
vzťahoch s rozvojovými krajinami; ďalej zdôrazňuje, že právna subjektivita Európskej 
únie zlepší postavenie súčasných delegácií Európskej komisie vo svete, najmä tých, ktoré 
sú v krajinách Afriky, Karibiku a Tichomoria (AKT) a všeobecnejšie vo všetkých 
rozvojových krajinách; 

5. pripomína, že vďaka ústavnej zmluve sa princíp solidarity s rozvojovým svetom stáva 
jednou zo základných hodnôt Európskej únie, ktoré definujú jej identitu a riadia jej 
aktivity; 

6. pripomína, že od začiatku procesu európskej integrácie sa solidarita medzi krajinami 
Európy - ktorá je jednou zo základných hodnôt - osvedčila ako záruka stability a mieru v 
Európe; ďalej zdôrazňuje, že v súlade s touto tradíciou európskej solidarity spravila EÚ 
významný krok vpred tým, že v ústavnej zmluve uznala, že sa solidarita nemôže obmedziť 
iba na jej územie a národy, ale mala by sa šíriť aj za jej hranice; 

7. víta uznanie celosvetovej solidarity ako vedúceho princípu pre rôzne politiky EÚ a víta aj 
skutočnosť, že prijatím ústavnej zmluvy sa budú celosvetovou solidaritou inšpirovať 
aktivity EÚ v oblasti rozvoja a humanitárnej pomoci; verí, že pristupovanie k solidarite 
ako k celosvetovej záležitosti prispeje k zabezpečeniu celosvetového mieru a stability; 

8. poznamenáva, že jeho predchádzajúce stanovisko bolo založené na základnom texte 
navrhnutom Európskym konventom o budúcnosti Európy a s uspokojením konštatuje, že 
konečný text ústavy zachováva väčšinu toho, čo dosiahol v oblasti rozvojovej politiky, 
medzinárodnej spolupráce a humanitárnej pomoci; opakuje to, čo bolo vyjadrené už v jeho 
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predchádzajúcom stanovisku prezentovanom pánom Andersom Wijkmanom1, ako aj v 
záveroch prijatých výborom v júli 2003; 

9. schvaľuje skutočnosť, ktorú považuje za nanajvýš dôležitú, že odstraňovanie chudoby je 
zahrnuté do ústavnej zmluvy ako prvotný cieľ rozvojovej politiky EÚ; považuje 
uplatňovanie rozvojových cieľov milénia v rámci všetkých zahraničných aktivít EÚ za 
mimoriadne dôležité; 

10. vyjadruje spokojnosť s tým, že mnohé z jeho odporúčaní boli začlenené do konečného 
textu ústavy, najmä tie, ktoré sa týkajú oblasti humanitárnej pomoci, v ktorej sa zásada 
neutrality stala jedným z hlavných princípov ústavy v tejto oblasti; 

11. ľutuje však, že medzivládna konferencia neprijala ďalšie dôležité návrhy týkajúce sa 
rozvojovej politiky, akými sú zahrnutie osobitnej hlavy „Spoločná politika rozvojovej 
spolupráce“, alebo jednoznačný odkaz na niektoré základné zásady politiky rozvojovej 
spolupráce EÚ, konkrétne rovnosť medzi partnermi, zodpovednosť jednotlivých krajín a 
ich obyvateľov za rozvojové stratégie ako aj účasť všetkých vrstiev spoločnosti vrátane 
občianskej spoločnosti; 

12. víta skutočnosť, že „správne riadenie“ bolo uznané za jeden zo spoločných cieľov 
zahraničných aktivít EÚ vo všeobecných ustanoveniach týkajúcich sa tejto oblasti; ľutuje 
však, že medzi tieto ciele nebolo začlenené „poskytovanie globálneho verejného blaha“; 

13. zdôrazňuje dôležitosť toho, aby bola rozvojová politika aj naďalej  oblasťou, ktorá patrí 
do spoločnej kompetencie EÚ a členských štátov a podotýka, že to znamená, že rozvojové 
politiky EÚ a členských štátov sa musia dopĺňať a byť si vzájomnou oporou  a že postupy  
ich uplatňovania musia byť zosúladené vzhľadom na osobitné vlastnosti štátov a regiónov;  
víta skutočnosť, že ústavná zmluva podporuje zásadu komplementárnosti; zdôrazňuje, že 
programy EÚ a alokácia zdrojov by mali byť tvorené a riadené v súlade s dlhodobým 
strategickým prístupom, ktorý je založený na rozvojových cieľoch; 

14. dôrazne podporuje záväzok obsiahnutý v ústavnej zmluve, ktorý sa týka zabezpečenia 
súdržnosti rôznych oblastí zahraničných aktivít EÚ a ich súdržnosti s inými oblasťami 
politiky; je presvedčený o tom, že súdržnosť politiky je nevyhnutná na dosiahnutie cieľa 
odstránenia chudoby a opakuje záväzok Parlamentu monitorovať súdržnosť; 

15. podotýka, že ústavná zmluva je jasným signálom pre začlenenie Európskeho rozvojového 
fondu do všeobecného rozpočtu EÚ, o čo sa už dlho snaží Európsky parlament; víta zámer 
Komisie uskutočniť na túto zmenu a v súvislosti s týmto zdôrazňuje význam zabezpečenia 
toho, aby neboli súčasné prostriedky Európskeho rozvojového fondu použité na iný účel 
alebo v iných regiónoch; 

16. berie na vedomie ustanovenie o zriadení Európskeho zboru pre dobrovoľnú humanitárnu 
pomoc, zahrnuté do ústavnej zmluvy, ktoré je zreteľným signálom záujmu zo strany 
Európskej únie o oblasť rozvoja; zdôrazňuje však z toho vyplývajúcu výzvu pre EÚ, ktorá 
musí teraz venovať osobitnú pozornosť a záujem stanoveniu spôsobu fungovania takéhoto 
zboru len za účasti skúsených dobrovoľníkov; vyjadruje názor, že táto iniciatíva by mala 

                                                 
1 Stanovisko Výboru pre rozvoj a spoluprácu pre Výbor pre ústavné veci k „Návrhu Zmluvy  o Ústave pre 
Európu a stanovisku Európskeho parlamentu k zvolaniu medzivládnej konferencie (MVK)“, prijaté 10. júla 
2003. (2003/0902(CNS)) - PE 326.747 
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posilniť proces zlepšovania kvality a profesionálneho prístupu v ľudských zdrojov 
zapojených do riešenia humanitárnych kríz, a to dokončením už prebiehajúcich 
programov v oblasti odborného vzdelávania, úzkou spoluprácou s mimovládnymi 
organizáciami, zostavením zoznamu dostupných zdrojov a šírením vopred overených 
operatívnych postupov; vyzýva Komisiu, aby vypracovala štúdie o realizovateľnosti s 
ohľadom na budúci vývoj tohto ustanovenia; zdôrazňuje potrebu uznať rozdiel medzi 
civilným a vojenským prostredím v rámci spoločných akcií v oblasti odzbrojenia, 
humanitárnych misií,  predchádzania konfliktom, ako aj udržiavania a znovunastoľovania 
mieru, ako sa stanovuje v článku III-309 ods. 1; 

17. pripomína osobitné znepokojenie nad situáciou detí v rozvojových krajinách, keďže mladí 
ľudia sú prvými obeťami chorôb, negramotnosti, hladu, obchodu s ľuďmi a sexuálneho 
zneužívania a sú dokonca nútení stať sa vojakmi v mnohých ozbrojených konfliktoch; 

18. preto víta skutočnosť, že ústavná zmluva dáva vysokú prioritu právam detí a stanovuje, že 
politika a činnosť EÚ v tejto oblasti sa bude riadiť princípmi Dohovoru Organizácie 
spojených národov o právach dieťaťa; 

19. opätovne zdôrazňuje veľké znepokojenie nad situáciou žien v rozvojových krajinách a  
záujem o to, aby sa rozhodujúcou mierou podieľali na rozvojovom procese; víta preto 
všetky doložky v znení textu ústavy zamerané na podporu práv žien a rovnosti pohlaví, 
ktoré budú mať vo všeobecnosti osobitný význam pre ďalší vývoj v rozvojových krajinách 
tak, ako to stanovuje Akčná platforma z Pekingu1 a Akčný plán z Káhiry; s uspokojením 
konštatuje, že zásada rovnosti pohlaví vo všetkých oblastiach politiky zastrešených 
predchádzajúcou Zmluvou o ES sa teraz -  vďaka zlúčeniu oboch zmlúv - uplatňuje v 
rámci všetkých zahraničných aktivít EÚ; 

20. domnieva sa, že z pohľadu rozvojovej politiky a humanitárnej zodpovednosti sa odkaz a 
duch ústavnej zmluvy môže vnímať veľmi pozitívne; 

21. vyjadruje odhodlanie podporovať ústavnú zmluvu a plne sa zaviazať k akýmkoľvek 
krokom, ktoré by bolo potrebné podniknúť na podporu jej schválenia a ratifikácie 
všetkými členskými štátmi a na čo najskoršie vstúpenie zmluvy do platnosti. 
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