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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. ugotavlja, da se v členu 9 C(6) lizbonske pogodbe (nova pogodba) od Sveta za zunanje 
zadeve zahteva, da „v skladu s strateškimi smernicami Evropskega sveta oblikuje 
zunanjepolitično delovanje Unije in zagotavlja usklajenost ukrepanja Unije”, v členu 9 
E(4) pa se zahteva, da podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko „skrbi za doslednost zunanjepolitičnega delovanja Unije”; 

2. pozdravlja dejstvo, da člen 10a(2) v poglavju V naslova I nove pogodbe med cilji 
zunanjih ukrepov Unije izrecno omenja „pospeševanje trajnostnega gospodarskega, 
socialnega in okoljskega razvoja držav v razvoju s poglavitnim ciljem izkoreninjenja 
revščine” in „pomoč prebivalstvu, državam in regijam, ki se spopadajo z naravnimi 
nesrečami ali nesrečami, ki jih je povzročil človek”;

3. pozdravlja dejstvo, da je v pogodbi o delovanju Evropske unije, in sicer v petem delu 
(Zunanje delovanje Unije) pod naslovom III (Sodelovanje s tretjimi državami in 
humanitarna pomoč), razvojno sodelovanje obravnavano kot avtonomno področje 
politike, enakovredno drugim področjem;

4. z zadovoljstvom sprejema tudi dejstvo, da pogodba o delovanju Evropske unije (člen 
188 J) priznava humanitarno pomoč kot povsem samostojno politiko Unije, katera je prva 
svetovna donatorka humanitarne pomoči; opozarja, da so vse tri institucije na tej osnovi 
in po zelo plodnem skupnem razmisleku 18. decembra 2007 sprejele evropski dogovor o 
humanitarni pomoč;

5. pozdravlja dejstvo, da pogodba o delovanju Evropske unije (člen 188 D) kot glavni cilj 
politike razvojnega sodelovanja Unije izpostavlja zmanjšanje revščine in njeno 
izkoreninjenje na dolgi rok; vztraja, da mora biti ta prednostni cilj obravnavan v okviru 
uresničevanja razvojih ciljev tisočletja v skladu z zavezo mednarodne skupnosti na vrhu 
tisočletja ZN leta 2000;

6. pozdravlja, da so z novo pogodbo med notranje in zunanje cilje Evropske unije vključene 
zavezujoče določbe za zaščito pravic otrok;

7. pozdravlja dejstvo, da pogodba o delovanju Evropske unije (člen 188 D) zahteva od 
Unije in držav članic, da se njihove politike v zvezi z razvojnim sodelovanjem med seboj 
dopolnjujejo in krepijo, ter nadalje od njih zahteva, da si prizadevajo za boljše 
usklajevanje na področju donatorstva in delitve dela, kar bo povečalo učinkovitost 
pomoči;

8. upa, da bo ta zahteva po vzajemnem dopolnjevanju med Unijo in državami članicami 
pripeljala k jasnejši opredelitvi njihovih vlog, k čimer se poziva v dokumentu z naslovom 
Medsebojni pregled OECD/DAC, objavljenem junija 2007; upa tudi, da se bo na osnovi 
te zahteve oblikovala skupna razvojna politika, ki bo omogočala boljše usklajevanje 
ukrepov posameznih držav članic brez njihovega podvajanja na ravni držav članic 
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oziroma med državami članicami in Komisijo, kar bo povečalo stroškovno učinkovitost 
in učinkovitost pomoči;

9. ugotavlja, da po členu 188 D pogodbe o delovanju Evropske unije „Unija upošteva cilje 
razvojnega sodelovanja pri politikah, ki jih izvaja in ki lahko vplivajo na države v 
razvoju”; poudarja, da bo Unija sposobna uresničiti razvojne cilje in svoje vrednote, 
zapisane v novi pogodbi, le če bo prednostno obravnavala usklajenost razvojne politike; 
poudarja, da bi moral vmesni pregled skupne kmetijske politike v letu 2008 pripeljati do 
konkretnih in odločnih ukrepov, da bi dosegli popolno skladnost s cilji razvojne politike 
EU, kot je na primer hitra odprava subvencij, ki izkrivljajo trgovino; 

10. vztraja, da je treba za zagotavljanje usklajene razvojne politike na administrativni ravni 
ustanoviti posebni generalni direktorat za razvoj, ki bo pristojen za oblikovanje politike, 
svetovanje in vodenje politike razvojnega sodelovanja EU, medtem ko je treba na 
politični ravni imenovati komisarja, ki bo posebej odgovoren za razvojno politiko EU v 
vseh državah v razvoju in za spodbujanje interesov razvojne politike EU v kolegiju 
komisarjev in pri Svetu;

11. poziva Komisijo, da odpravi sedanje nedoslednosti v strukturi in pristojnostih svojih 
generalnih direktoratov v zvezi z njihovimi politikami, pa tudi glede proračuna; zahteva, 
da postane generalni direktorat za razvoj pristojen za vso razvojno sodelovanje EU, 
vključno s sodelovanjem z državami v razvoju, ki niso države AKP, in nadalje poziva, da 
se v direktorat vključi EuropeAid;

12. poziva Komisijo in Svet, naj zagotovita, da bodo v procesu oblikovanja službe za zunanje 
delovanje in v sami službi ustrezno zastopani strokovnjaki za razvoj z generalnega 
direktorata za razvoj in ministrstev držav članic, saj se namreč velik del sedanjih in 
prihodnjih zunanjih odnosov EU suče okoli razvojnega sodelovanja;

13. pozdravlja razširitev rednega zakonodajnega postopka (soodločanje) in poudarja, da bo s 
tem Parlament dobil resnično in učinkovito pravico do izvajanja demokratičnega nadzora 
nad vsemi vidiki politike razvojnega sodelovanja Unije;

14. poudarja, da se mora Parlament, kar se da dobro organizirati, da bo lahko uspešno 
nadzoroval izvajanje zakonov, s katerimi bodo določbe nove pogodbe stopile v veljavo;

15. obžaluje, da tako Svet kot Komisija v preteklosti nista bila pripravljena v celoti priznati 
pravic Parlamenta do nadzora; pozdravlja nedavne izboljšave, ki jih je prinesel 
medinstitucionalni sporazum o komitologiji in ki so prvi korak v pravi smeri;

16. v zvezi s tem poziva k razširitvi področij, za katere naj velja regulativni postopek s 
pregledom;

17. pozdravlja dejstvo, da se z novo pogodbo črta člen 179(3) Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti, ki Evropski razvojni sklad (ERS) izloča iz dometa te pogodbe, in 
ugotavlja, da se s tem odpira možnost za vključitev ERS v proračun Skupnosti, ne da bi 
bilo pri tem treba spremeniti to pogodbo; poziva Svet in Komisijo, naj pri vmesnem 
pregledu v letu 2008/2009 ERS vključita v proračun Unije, kar bo okrepilo demokratično 
legitimnost pomembnega dela razvojne politike Unije in njenega proračuna.
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