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WSKAZÓWKI

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

1. odnotowuje, że art. 9 lit. c) pkt 6 Traktatu Lizbońskiego (nowego traktatu) przewiduje, 
że „Rada do Spraw Zagranicznych opracowuje działania zewnętrzne Unii na podstawie 
strategicznych wytycznych określonych przez Radę Europejską oraz zapewnia spójność 
działań Unii” oraz że art. 9 lit. e) pkt 4 przewiduje, że wiceprzewodniczący 
Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 
„zapewnia spójność działań zewnętrznych Unii”;

2. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że art. 10 lit. a) ust. 2 nowego traktatu, w rozdziale V 
tytule I, wyraźnie wymienia wśród celów zewnętrznych działań Unii „trwały rozwój 
gospodarczy i społeczny oraz w zakresie środowiska naturalnego państw rozwijających 
się, przyjąwszy za nadrzędny cel likwidację ubóstwa” oraz niesienie pomocy „narodom, 
państwom i regionom w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych lub katastrof 
spowodowanych działalnością człowieka”;

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE), w części piątej (działania zewnętrzne Unii), w tytule III (współpraca 
z państwami trzecimi i pomoc humanitarna), współpraca na rzecz rozwoju jest 
traktowana jako autonomiczny obszar polityki, na równi z innymi obszarami;

4. z zadowoleniem przyjmuje też fakt, że Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(art. 188 lit. j) uznaje pomoc humanitarną za osobną i pełnoprawną dziedzinę polityki 
Unii będącej pierwszym na świecie dawcą pomocy humanitarnej;  zauważa, że dzięki 
przyjęciu tego założenia, po niezwykle owocnej wspólnej debacie, w dniu 18 grudnia 
2007 r. trzy właściwe instytucje osiągnęły konsensus w sprawie pomocy humanitarnej;

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w TFUE (art. 188 lit. d) za główny cel wspólnotowej 
polityki rozwoju uznaje się „zmniejszenie, a docelowo, likwidację ubóstwa”; podkreśla, 
że ten główny cel należy umiejscowić w kontekście milenijnych celów rozwoju, do 
realizacji których wspólnota międzynarodowa zobowiązała się podczas milenijnego 
szczytu ONZ w 2000 r.;

6. z zadowoleniem przyjmuje, że nowy traktat umieszcza pośród wewnętrznych 
i zewnętrznych celów Unii Europejskiej wiążące prawnie przepisy dotyczące ochrony 
praw dziecka;

7. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że TFUE (art. 188 lit. d) wprowadza wymóg, by polityka 
Unii i polityka państw członkowskich w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju 
wzajemnie się uzupełniały i wzmacniały, w związku z czym państwa członkowskie 
i Unia są zobowiązane do dążenia w kierunku wzmocnionej koordynacji darczyńców 
i lepszego podziału pracy, co przyczyni się do zwiększenia skuteczności pomocy;

8. wyraża nadzieję, że ten wymóg komplementarności działań Unii i państw członkowskich 
doprowadzi do większej jasności w zakresie roli Komisji i państw członkowskich, do 
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której wezwano we wzajemnym przeglądzie OECD / DAC z czerwca 2007 r., prowadząc 
do silnej wspólnej polityki rozwoju przyczyniającej się do lepszej koordynacji polityki 
państw członkowskich i do uniknięcia nakładania się na siebie działań różnych państw 
członkowskich i Komisji, dzięki czemu ulepszona zostanie efektywność pod względem 
kosztów i skuteczność pomocy;

9. zauważa, że na mocy art. 188 lit. d) TFUE „przy realizacji polityk, które mogłyby mieć 
wpływ na kraje rozwijające się, Unia bierze pod uwagę cele współpracy na rzecz 
rozwoju”; podkreśla, że jedynie pod warunkiem przyznania priorytetowego znaczenia 
spójności polityki na rzecz rozwoju, Unia będzie mogła zarówno spełnić cele rozwoju, 
jak i pozostać w zgodzie ze wspólnotowymi wartościami, które zostały określone 
w nowym traktacie; podkreśla, że w 2008 r. śródokresowy przegląd wspólnej polityki 
rolnej powinien doprowadzić do konkretnych i decydujących działań na rzecz osiągnięcia 
pełnej spójności z celami polityki rozwoju UE, takimi jak szybkie wycofanie wszystkich 
subsydiów powodujących zakłócenia w handlu; 

10. podkreśla, że w celu zapewnienia spójności polityki na rzecz rozwoju konieczne jest stałe 
działanie na poziomie administracyjnym specjalnej Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju, 
odpowiadającej za ustalanie polityk, doradztwo polityczne i zarządzanie polityką UE 
w zakresie współpracy na rzecz rozwoju, na poziomie politycznym zaś, komisarza 
odpowiedzialnego szczególnie za politykę UE na rzecz rozwoju we wszystkich 
państwach rozwijających się, który będzie mógł wspierać interesy polityki UE na rzecz 
rozwoju w ramach kolegium członków Komisji i w stosunkach z Radą;

11. wzywa Komisję do zaradzenia obecnym niekonsekwencjom w strukturze 
i kompetencjach jej dyrekcji generalnych, zarówno pod względem strategii politycznych, 
jak i budżetu; wzywa do powierzenia Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju 
odpowiedzialności za wszelkie działania UE w zakresie współpracy na rzecz rozwoju, 
w tym za współpracę z nienależącymi do AKP krajami rozwijającymi się, oraz do 
włączenia EuropeAid do Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju;

12. biorąc pod uwagę, że duża część obecnych i przyszłych stosunków zewnętrznych UE 
wiąże się ze współpracą na rzecz rozwoju, wzywa Komisję i Radę do zapewnienia, by 
eksperci w dziedzinie rozwoju pochodzący z Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju 
i z ministerstw państw członkowskich byli odpowiednio reprezentowani zarówno 
w procesie planowania służb działań zewnętrznych oraz w samych służbach;

13. z zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie zwykłej procedury legislacyjnej (współdecyzji) 
i podkreśla, że musi to oznaczać rzeczywiste i skuteczne korzystanie przez Parlament 
z prawa do sprawowania kontroli demokratycznej nad wszystkimi aspektami polityki 
Unii w zakresie współpracy na rzecz rozwoju;

14. podkreśla, że struktura i organizacja samego Parlamentu musi być jak najbardziej 
efektywna, tak aby mógł on skutecznie nadzorować wdrażanie przepisów, za 
pośrednictwem których postanowienia nowego traktatu zostaną wprowadzone w życie;

15. wyraża ubolewanie z powodu faktu, że zarówno Rada, jak i Komisja w przeszłości
niechętnie uznawały pełne prawa Parlamentu w zakresie kontroli; jako pierwszy krok 
w tym kierunku przyjmuje z zadowoleniem ostatnie postępy poczynione dzięki 
międzyinstytucjonalnemu porozumieniu w sprawie komitologii;
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16. wzywa w tym kontekście do poszerzenia obszarów, w odniesieniu do których ma 
zastosowanie procedura regulacyjna połączona z kontrolą;

17. z zadowoleniem przyjmuje usunięcie z nowego traktatu art. 179 ust. 3 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską, przez co Europejski Fundusz Rozwoju (EFR) 
wyłączony został z zakresu tego traktatu oraz zauważa, że dzięki temu otwarta została 
droga do włączenia EFR do budżetu Unii bez konieczności rewizji traktatu; wzywa Radę 
i Komisję do włączenia EFR do budżetu Unii w trakcie śródokresowego przeglądu 
2008/2009, co wzmocni demokratyczne umocowanie prawne ważnej części polityki UE 
na rzecz rozwoju oraz jej budżet.
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