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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. bere na vědomí, že čl. 9c odst. 6 Lisabonské smlouvy („nové smlouvy“) stanoví, že 
„Rada pro zahraniční věci vytváří vnější činnost Unie podle strategických směrů 
vymezených Evropskou radou a zajišťuje soudržnost činnosti Unie“ a že čl. 9e odst. 4 
stanoví, že místopředseda Komise / vysoký představitel Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku „zajišťuje soudržnost vnější činnosti Unie“;

2. vítá skutečnost, že čl. 10a odst. 2 nové smlouvy v kapitole V, hlavě I mezi cíli vnější 
činnosti Unie výslovně zmiňuje „udržitelný rozvoj v hospodářské a sociální oblasti 
a v oblasti životního prostředí v rozvojových zemích s hlavním cílem vymýcení 
chudoby“ a pomoc „lidem, zemím a regionům čelícím přírodním nebo člověkem 
způsobeným pohromám“;

3. vítá skutečnost, že ve Smlouvě o fungování Evropské unie, části páté („Vnější činnost 
Unie“), hlavě III („Spolupráce se třetími zeměmi a humanitární pomoc“) je rozvojová 
spolupráce považována za samostatnou oblast politiky na stejné úrovni s ostatními 
oblastmi;

4. je rovněž potěšen tím, že Smlouva o fungování Evropské unie (článek 188j) uznává 
humanitární pomoc jako plnohodnotnou politiku Unie, a podotýká, že Unie je největším
světovým dárcem humanitární pomoci; zdůrazňuje, že toto uznání vedlo k tomu, že tři 
orgány přijaly dne 18. prosince 2007 po plodné společné reflexi Evropský konsensus 
o humanitární pomoci;

5. vítá skutečnost, že Smlouva o fungování EU (článek 188d) uznává „snížení a výhledově 
i vymýcení chudoby“ jako primární cíl rozvojové politiky Unie; trvá na tom, že tento 
primární cíl musí být v důsledku závazku mezinárodního společenství, který byl přijat na 
summitu tisíciletí OSN v roce 2000, zařazen do kontextu dosahování rozvojových cílů 
tisíciletí;

6. vítá skutečnost, že nová smlouva obsahuje závazná ustanovení na ochranu práv dětí při 
prosazování vnitřních i vnějších cílů Evropské unie;

7. vítá skutečnost, že Smlouva o fungování Evropské unie (článek 188d) stanoví, že politika 
rozvojové spolupráce Unie a politika, kterou v této oblasti vedou členské státy, se 
„navzájem doplňují a posilují“, a že tedy Smlouva vyžaduje, aby členské státy a Unie 
usilovaly o posílení koordinace dárců a lepší rozdělení úloh, což přispěje k větší účinnosti 
pomoci;

8. doufá, že požadavek vzájemné komplementarity mezi Unií a členskými státy povede 
k větší jednoznačnosti úlohy Komise a členských států, k níž vyzývá hodnocení Výboru 
pro rozvojovou pomoc OECD z června 2007, a zároveň dá vzniknout účinné společné 
rozvojové politice, jež bude schopna lépe koordinovat politiky jednotlivých členských 
států a zamezit překrývání působnosti členských států a Komise, čímž se zvýší efektivita 
nákladů a účinnost pomoci;
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9. konstatuje rovněž, že podle článku 188d Smlouvy o fungování Evropské Unie „Unie 
přihlíží k cílům rozvojové spolupráce při provádění politik, které by mohly mít vliv na 
rozvojové země“; zdůrazňuje, že Unie bude schopna dosáhnout rozvojových cílů i dostát 
svým hodnotám stanoveným v nové smlouvě pouze tehdy, bude-li hlavní pozornost 
věnována koherenci rozvojové politiky; zdůrazňuje, že hodnocení společné zemědělské 
politiky v polovině období, které bude provedeno v roce 2008, by mělo vést ke 
konkrétním a rozhodným krokům pro dosažení plného souladu s cíli rozvojové politiky 
EU, např. k rychlému zastavení veškerých dotací narušujících obchod; 

10. trvá na tom, že pro zajištění koherence rozvojové politiky je i nadále zapotřebí, aby na 
administrativní úrovni existovalo zvláštní generální ředitelství pro rozvoj odpovědné za 
stanovování politiky, politické poradenství a řízení politiky v oblasti rozvojové 
spolupráce EU, a na politické úrovni komisař přímo odpovědný za rozvojovou politiku 
EU ve všech rozvojových zemích, který bude mít možnost prosazovat zájmy rozvojové 
politiky EU ve sboru komisařů a ve vztahu k Radě;

11. vyzývá Komisi, aby odstranila stávající rozpory ve struktuře a oblastech působnosti 
svých generálních ředitelství, a to pokud jde o politiky i rozpočet; dále vyzývá k tomu, 
aby bylo generální ředitelství pro rozvoj pověřeno odpovědností za veškerou rozvojovou 
spoluprací EU, včetně spolupráce s rozvojovými zeměmi mimo AKT, a k začlenění úřadu 
EuropeAid do generálního ředitelství pro rozvoj;

12. vyzývá Komisi a Radu, aby vzhledem k tomu, že se velká část současných a budoucích 
vnějších vztahů EU týká rozvojové spolupráce, zajistila rovnoměrné zastoupení 
odborníků v oblasti rozvoje z generálního ředitelství pro rozvoj i z jednotlivých 
ministerstev členských států jak při sestavování útvaru pro vnější činnost, tak 
i v tomto útvaru samotném;

13. vítá rozšíření řádného legislativního postupu (spolurozhodování) a zdůrazňuje, že to musí 
znamenat, že se Parlamentu dostane skutečného a účinného práva demokratické kontroly 
nad všemi aspekty politiky rozvojové spolupráce Unie;

14. zdůrazňuje, že Parlament musí co nejefektivněji uspořádat svoji strukturu a vnitřní 
organizaci, aby byl schopen účinné kontroly provádění právních předpisů, které uvádějí 
ustanovení nové smlouvy v účinnost;

15. vyjadřuje politování nad tím, že Rada i Komise v minulosti váhaly přiznat Parlamentu 
plné právo kontroly; vítá nedávná zlepšení, která přinesla interinstitucionální dohoda 
o komitologii, jež jsou v tomto směru prvním krokem;

16. v této souvislosti vyzývá k rozšíření oblastí, v nichž se použije regulativní postup 
s kontrolou;

17. vítá skutečnost, že nová smlouva již neobsahuje čl. 197 odst. 3 Smlouvy o založení 
Evropského společenství, který vylučuje Evropský rozvojový fond (ERF) z rozsahu 
působnosti Smlouvy, a poznamenává, že tato skutečnost umožňuje začlenit ERF do 
rozpočtu Unie, aniž by se musela měnit Smlouva; vyzývá Radu a Komisi, aby při 
hodnocení v polovině období v roce 2008/2009 zahrnuly ERF do rozpočtu Unie, čímž 
posílí demokratickou legitimitu důležité součásti rozvojové politiky Unie a jejího 
rozpočtu.
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