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NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu 
uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. poznamenáva, že článok 9c ods. 6 Lisabonskej zmluvy (nová zmluva) stanovuje, že „Rada 
pre zahraničné veci rozpracúva vonkajšiu činnosť Únie na základe strategických 
usmernení vydaných Európskou radou a zabezpečuje, aby činnosť Únie bola 
konzistentná“, a že článok 9e ods. 4 stanovuje, že podpredseda Komisie/vysoký 
predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku „zabezpečí konzistentnosť 
vonkajšej činnosti Únie“;

2. víta skutočnosť, že článok 10a ods. 2 novej zmluvy v kapitole V hlave I medzi cieľmi 
vonkajšej činnosti Únie výslovne uvádza „podporovať trvalo udržateľný hospodársky, 
sociálny a environmentálny rozvoj rozvojových krajín s hlavným cieľom odstrániť 
chudobu“ a pomáhať „obyvateľstvu, krajinám a regiónom postihnutým prírodnými 
katastrofami alebo katastrofami spôsobenými ľudskou činnosťou“;

3. víta skutočnosť, že v Zmluve o fungovaní Európskej únie v časti 5 (Vonkajšia činnosť 
Únie) hlave III ( Spolupráca s tretími krajinami a humanitárna pomoc) sa rozvojová 
spolupráca pokladá za samostatnú oblasť politiky rovnocennú s ostatnými oblasťami;

4. taktiež víta skutočnosť, že v Zmluve o fungovaní Európskej únie (článok 188j) sa 
humanitárna pomoc uznáva ako samostatná politika Únie, keďže Únia je najväčším 
svetovým poskytovateľom humanitárnej pomoci; poukazuje na to, že na základe tohto 
uznania prijali tri inštitúcie dňa 18. decembra po veľmi plodnej spoločnej diskusii 
európsky konsenzus o humanitárnej pomoci;

5. víta skutočnosť, že v Zmluve o fungovaní Európskej únie (článok 188d) sa za hlavný cieľ 
rozvojovej politiky Únie považuje „obmedzovanie chudoby a v dlhodobom horizonte jej 
odstránenie“; nalieha na to, že tento hlavný cieľ sa musí spojiť s dosiahnutím 
miléniových rozvojových cieľov so zreteľom na záväzky medzinárodného spoločenstva, 
ktoré prijalo na Miléniovom samite OSN v roku 2000;

6. víta skutočnosť, že nová zmluva obsahuje v rámci vnútorných a vonkajších cieľov 
Európskej únie zaväzujúce ustanovenia o ochrane detských práv;

7. víta skutočnosť, že Zmluva o fungovaní Európskej únie (článok 188d) vyžaduje, aby sa 
rozvojová politika spolupráce Únie a členských štátov „vzájomne dopĺňali a posilňovali“, 
čo vyžaduje, aby sa členské štáty a Únia usilovali o lepšiu koordináciu darcov 
a rozdelenie práce, a tým sa prispeje k zvýšenej účinnosti v oblasti pomoci;

8. verí, že požiadavka vzájomného dopĺňania sa Únie a členských štátov povedie 
k jasnejšiemu rozdeleniu úloh Komisie a členských štátov, čo sa požaduje v záveroch 
partnerského preskúmania OECD/DAC z júna 2007, a zároveň podnieti silnú spoločnú 
rozvojovú politiku, ktorá zaručí lepšiu koordináciu politík jednotlivých členských štátov 
a Komisie a zabráni prekrývaniu úloh medzi členskými štátmi a Komisiou, čím sa zlepší 
nákladová efektívnosť a účinnosť pomoci;

9. takisto poznamenáva, že podľa článku 188d Zmluvy o fungovaní Európskej únie „Únia 
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zohľadní ciele rozvojovej spolupráce pri uskutočňovaní politík, ktoré môžu ovplyvniť 
rozvojové krajiny“; zdôrazňuje, že Únia bude schopná dosiahnuť rozvojové ciele a svoje 
hodnoty, tak ako sú deklarované v novej zmluve, len ak sa prioritou stane súdržnosť 
politík v oblasti rozvoja; zdôrazňuje, že preskúmanie spoločnej poľnohospodárskej 
politiky v roku 2008 v polovici programového obdobia by malo viesť ku konkrétnym 
a rozhodným krokom vedúcim k dosiahnutiu plného súladu s cieľmi rozvojovej politiky 
EÚ, napríklad rýchlemu zrušeniu subvencií narúšajúcich trh; 

10. trvá na tom, že na zabezpečenie súdržnosti politík v oblasti rozvoja sa na administratívnej 
úrovni stále pociťuje potreba osobitného generálneho riaditeľstva pre rozvoj 
zodpovedného za tvorbu, poradenstvo a riadenie politiky rozvojovej spolupráce EÚ a na 
politickej úrovni potreba komisára zodpovedného priamo za rozvojovú politiku EÚ vo 
všetkých rozvojových krajinách, ktorý by presadzoval záujmy rozvojovej politiky EÚ 
v kolégiu Komisie a voči Rade;

11. vyzýva Komisiu, aby napravila nesúlad v štruktúre a kompetenciách generálnych 
riaditeľstiev so zreteľom na politiky a rozpočet; žiada, aby generálne riaditeľstvo pre 
rozvoj zodpovedalo za celú rozvojovú spoluprácu EÚ vrátane spolupráce s rozvojovými 
krajinami nepatriacimi do skupiny štátov AKT a aby bol úrad EuropeAid začlenený do 
generálneho riaditeľstva pre rozvoj;

12. žiada Komisiu a Radu, aby zabezpečila, aby sa odborníci z generálneho riaditeľstva pre 
rozvoj a z ministerstiev členských štátov primerane podieľali na procese budovania 
útvaru pre vonkajšiu činnosť a na činnosti útvaru ako takého, pretože súčasné a budúce 
vonkajšie vzťahy EÚ sa vo veľkej miere týkajú rozvojovej spolupráce;

13. víta rozšírenie zvyčajného legislatívneho postupu (spolurozhodovania) a zdôrazňuje, že 
to musí znamenať, že Parlament bude požívať skutočné a účinné právo demokratickej 
kontroly všetkých aspektov politiky rozvojovej spolupráce Únie;

14. zdôrazňuje, že samotný Parlament musí nadobudnúť čo najúčinnejšiu štruktúru 
a organizáciu, aby bol schopný efektívne dozerať na vykonávanie právnych predpisov, 
ktorými sa zabezpečí účinnosť ustanovení novej zmluvy;

15. vyjadruje ľútosť nad tým, že Rada a Komisia v minulosti len zdráhavo priznávali 
Parlamentu právo plnej demokratickej kontroly; víta nedávne zlepšenia, ktoré sa dosiahli 
medziinštitucionálnou dohodou o komitológii, ako prvý krok týmto smerom;

16. v tomto kontexte žiada rozšírenie oblastí, v ktorých sa bude uplatňovať regulačný postup 
s kontrolou;

17. víta vypustenie článku 179 ods. 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v novej 
zmluve, čím sa Európsky rozvojový fond vylučuje z pôsobnosti tejto zmluvy, 
a poznamenáva, že sa tým otvára možnosť začleniť Európsky rozvojový fond do rozpočtu 
Únie bez potreby revízie zmluvy; vyzýva Radu a Komisiu, aby začlenili Európsky 
rozvojový fond do rozpočtu Únie pri preskúmaní v roku 2008/2009 v polovici jeho 
programového obdobia, čím sa posilní demokratická legitímnosť významnej súčasti 
rozvojovej politiky Únie a jej rozpočtu.
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