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POBUDE 

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

1. 1 Pozdravlja sprejetje končnega besedila Ustavne pogodbe s strani Evropskega sveta junija 2004 v 
Bruslju, ki je sledilo zahtevnemu in zapletenemu delu Evropske konvencije o prihodnosti Evrope in 
medvladne konference;  
 
2. Ocenjuje, da pomeni osnutek Ustavne pogodbe zgodovinski korak v procesu evropske integracije, saj sta 
prvič kot načeli navedena razvoj in humanitarna pomoč in je v delovanju Evropske unije prvič izpostavljena 
odgovomost do narave; ocenjuje kot pomemben korak naprej to, da morajo biti razvojni cilji zdaj upoštevani 
na vseh področjih EU politike,  
 
3. Opaža, da je vloga Komisije v pogajanjih o trgovinskih sporazumih okrepljena in da ima zdaj Evropski 
parlament omejeno pravico biti obveščen; to ocenjuje kot korak v smeri večje učinkovitosti in preglednosti;  
 
4.Pozdravlja dejstvo, da bo s sprejetjem Ustavne pogodbe Evropska unija pridobila dolgo pričakovan status 
pravne osebe, na podlagi katerega bo njen glas na mednarodnem prizorišču odmevnejši, predvsem v odnosu 
do Združenih narodov in njihovih različnih agencij; poudarja, da bo v prihodnje EU bolj zastopana, 
učinkovita in imela večje pristojnosti, večje pa bodo tudi njene možnosti v odnosih z državami v razvoju; 
poudarja tudi, da bo status pravne osebe Evropske unije izboljšal položaj trenutno delujočih delegacij 
Evropske komisije po svetu, predvsem tistih, ki delujejo v afriških, karibskih in pacifiških državah (AKP), pa 
tudi na splošno v deželah v razvoju;  
 
5. Opominja, da je po zaslugi Ustave načelo solidamosti z deželami v razvoju postalo ena temeljnih vrednot 
Evropske unije. ki opredeljuje njeno identiteto in usmerja njeno delovanje;  
 
6. opominja, da se je od zacetka evropske integracije načelo solidarnosti znotraj Evrope -ena njenih 
temeljnih vrednot -izkazalo kot jamstvo za stabilnost in mir v Evropi; poudarja tudi, da je v skladu s svojo 
preteklostjo izkazovanja solidamosti Evropska unija v Ustavni pogodbi pokazala, da solidamost ne more biti 
omejena na njeno ozemlje in narode, ampak se mora usmeriti preko njenih meja;  
 
7. pozdravlja priznanje svetovne solidamosti za vodilno načelo raznih politik EU in pozdravlja dejstvo, da bo 
s sprejetjem Ustavne pogodbe načelo svetovne solidamosti navdihovalo delovanje EU na področju razvoja in 
humanitame pomoči; verjame, da bomo z obravnavanjem načela solidamosti kot svetovnega vprašanja 
prispevali k zagotavljanju miru in stabilnosti po celem svetu;  
 
8. opaža, da je njegovo prejšnje mnenje temeljilo na osnovnem besedilu, kot ga je sestavila Evropska 
konvencija o prihodnosti Evrope, in je zadovoljen, da je v končnem besedilu Ustave ohranjena večina 
njegovih dosežkov na področju razvojne politike, mednarodnega  
 



 

PE 347.194v03-00 4/6 AD/547628SL.doc 

sodelovanja in humanitame pomoči; ponovno opominja na izjave o mnenju, ki ga je predstavil Anders 
Wijkman1 in sklepe odbora, sprejetih julija 2003.  
 
9. Izraža odobravanje, ker se je izkoreninjenje revščine, ki je po njegovem mnenju najpomembnejsa tema, 
vključilo v Ustavno pogodbo kot osnovni cilj razvojne politike EU; meni, da je vključitev ciljev novega 
tisočletja v vse zunanjepolitične dejavnosti EU izjemnega pomena;  
 
10. izraža zadovoljstvo, ker so bila njegova številna priporočila upostevana v končnem besedilu Ustave, 
predvsem tista s področja humanitarne pomoči, pri dodeljevanju katere je načelo nevtralnosti v Ustavi postalo 
ena osnovnih smemic;  
 
11. Hkrati obžaluje, da medvladna konferenca ni sprejela ostalih predlogov, pomembnih za razvojno politiko, 
npr. vključitve posebnega poglavja "skupna politika razvojnega sodelovanja" ali izrecne navedbe nekaterih 
temeljnih načel politike razvojnega sodelovanja EU, predvsem enakopravnosti med partnerji, lastništva 
razvojnih strategij s strani držav in zadevnih prebivalcev ter vpletenosti vseh delov družbe, vključno s civilno 
družbo;  
 
12. pozdravlja priznanje "učinkovitega vodenja" kot enega od skupnih ciljev v splošnih določilih  
zunanjepolitičnega delovanja Unije; obžaluje, da zagotavljanje javnih svetovnih dobrin ni bilo vključeno v te 
cilje;  
 
13. Izpostavlja pomembnost, da razvojna politika ostane področje deljene pristojnosti med EU in državami 
članicami, ter opaža, da to pomeni, da se morajo razvojna politika EU in razvojne politike držav članic 
dopolnjevati in krepiti ter da morajo biti izvedbeni postopki usklajeni z vidika posameznih držav ali regij 
pozdravlja dejstvo, da Ustavna pogodba spodbuja načelo dopolnjevanja; poudarja, da bi se morali programi 
EU in dodeljevanje sredstev načrtovati in upravljati skladno z dolgoročno strategijo, temelječo na razvojnih 
ciljih;  

14. Odločno podpira zavezanost, izhajajočo iz Ustave, za zagotovitev skladnosti med različnimi področji 
zunanjepolitičnega delovanja EU in skladnosti med temi ter drugimi področji politik; verjame, da je skladnost 
področjih politik ključna za doseganje cilja izkoreninjenja revščine in ponovno poziva Parlament, naj jo 
spremlja;  

 
15. Opaža, da se je v Ustavni pogodbi jasno opredelilo za vključitev evropskega razvojnega sklada v splošni 
proračun EU, kar že dolgo zahteva Evropski parlament; pozdravlja namen Komisije, da uveljavi to 
spremembo in tozadevno izpostavlja pomen zagotovila, da sredstva iz obstoječih evropskih razvojnih skladov 
ne bodo preusmerjena v druge regije ali za druge namene;  
 
16. se je seznanil z določbo iz Ustavne pogodbe o ustanovitvi Evropske prostovoljne enote za humanitarno 
pomoč, ki odraža zanimanje Evropske unije za to področje našega delovanja; kljub temu izpostavlja izzive, s 
katerimi se sooča EU, saj mora nameniti posebno skrb in pozomost določitvi načina delovanja enote, pri 
čemer se lahko sodelovanje v njej dovoli Ie izkušenim prostovoljcem; je mnenja, da bi ta pobuda morala 
okrepiti proces izboljševanja kakovosti in strokovnosti človeških virov, uporabljenih v humanitarnih krizah, z 
dopolnjevanjem že obstojecih programov usposabljanja, preko tesnega sodelovanja z  
 
 
 

                                                 
1 Mnenje Odbora za razvoj in sodelovanje za Odbor za ustavne zadeve o osnutku Pogodbe o Evropski ustavi in poziv Evropskega 
parlamenta za sklic medvladne konference, sprejet 10. julija 2003. (2003/0902(CNS» -PE 326.747) 
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nevladnimi organizacijami, oblikovanjem registra razpoložljivih sredstev in z razširjanjem vnaprej 
priznanih dobrih praks delovanja; poziva Komisijo, naj izvede študije izvedljivosti za bodoči razvoj te 
določbe; izpostavlja potrebo po priznavanju razlik med civilnim in vojaškim okoljem v okviru skupnih 
akcij na področju razoroževanja, humanitarnih akcij, preprečevanja sporov in ohranjanje oziroma 
vzpostavljanje miru, kot je navedeno v členu III-309(1); 
 
17. Ponovno izpostavlja skrb za položaj otrok v državah v razvoju, saj so mladi prve žrtve bolezni, 
nepismenosti, lakote, trgovanja z ljudmi in spolnega izkoriščanja ter so v številnih oboroženih 
konfliktih celo prisiljeni postati vojaki; 
 
18. Zato pozdravlja dejstvo, da Ustavna pogodba postavlja pravice otrok med prednostne naloge ter 
priznava, da bodo politiko in delovanje EU na tem področju usmerjala načela Konvencije Združenih 
narodov o otrokovih pravicah; 
 
19. Ponavlja svojo zaskrbljenost zaradi položaja žensk v državah v razvoju in svoj interes za njihovo 
odločilno vlogo v razvojnem procesu; zato v besedilu ustave pozdravlja določbe, katerih namen je 
krepitev pravic žensk in vzpodbujanje enakosti med spoloma in ki bodo posebej pomembne za splošni 
razvoj držav v razvoju, kot je to predvideno v Pekinskih izhodiščih za ukrepanje1 in Akcijskem načrtu 
iz Kaira; z zadovoljstvom opaža, da uveljavljanje enakosti spolov, ki je veljalo za vsa področja politik 
iz prejšnje Pogodbe ES, zdaj po zaslugi združitve obeh pogodb veljalo tudi za celotno 
zunanjepolitično delovanje EU;  
 
20. Izraža mnenje, da lahko Ustavno pogodbo z vidika razvojne politike in humanitarne odgovomosti 
ocenimo pozitivno tako po obliki kot vsebini;  
 
21. Izraža odločenost, da podpre Ustavno pogodbo in se zavezuje, da bo storil vse potrebno za  
podporo njenemu sprejetju in ratifikaciji s strani vseh držav članic in čimprejšnjem začetku veljave. 

                                                 
1 Poročilo Združenih narodov o 4. svetovni konferenci o ženskah, Pekinška izjava in Izhodišča za ukrepanje - Peking, 4.-15. 
september 1995. (A/CONF.177/20).  
http://www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/off/a--20.en  
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