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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. vítá skutečnost, že čl. 208 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) stanoví, že 
„politika rozvojové spolupráce Unie a politika, kterou v této oblasti vedou členské státy, 
se navzájem doplňují a posilují“ oproti současnému čl. 177 odst. 1 Smlouvy o založení 
Evropského společenství, která odkazuje na „politiku Společenství v oblasti rozvojové 
spolupráce, která představuje doplnění odpovídajících politik prováděných členskými 
státy“; zdůrazňuje, že toto dává Unii více iniciativy při stanovování politiky, která by měla 
vést k dosažení větší koordinace dárců a dělby práce a větší účelnost pomoci, jež by 
rovněž zahrnovala větší odpovědnost za orgány Unie včetně Parlamentu; 

2. vítá skutečnost, že čl. 208 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) stanoví, že 
„hlavním cílem politiky Unie v této oblasti je snížení a výhledově i vymýcení chudoby“a 
trvá na tom, že hlavní cíl musí být stanoven v souvislosti s dosažením rozvojových cílů 
tisíciletí (RCT); znovu opakuje, že všechny politiky, které mají dopad na rozvíjející se 
země musí vzít tento rozvojový cíl v úvahu a že Parlament bude mít velmi významnou 
úlohu při sledování provádění tohoto cíle Smlouvy; 

3. vítá skutečnost, že článek 214 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) uznává 
humanitární pomoc jako plnohodnotnou politiku Unie, která musí být v souladu se 
zásadami mezinárodního práva a se zásadami nestrannosti, neutrality a nepřípustnosti 
diskriminace; je toho názoru, že hlava III kapitoly 1 (rozvojová spolupráce) a kapitola 3 
(humanitární pomoc) poskytují jasný právní základ pro rozvoj a humanitární pomoc 
a odrážejí svou integritu jako pravomoce Unie, na které se vztahuje řádný legislativní 
postup (spolurozhodování); 

4. trvá na tom, že omezení počtu členů Komise od 1. listopadu 2014 (čl. 17 odst. 5 článek 17 
SEU (pozměněné Lisabonskou smlouvou) by nemělo vést ke zrušení postu člena Komise 
odpovědného za rozvojovou a humanitární pomoc, který musí zůstat odpovědný za 
rozvojovou politiku, generální ředitelství a oddělení odpovědná za stanovování politiky, 
poradenství v oblasti politik a řízení politik rozvojové spolupráce EU a zároveň úzce 
spolupracovat s vysokým představitelem Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku 
za účelem zajištění konsistence v oblasti vnější činnosti v souladu s čl. 208 odst. 1 SFEU, 
která uvádí, že „Unie přihlédne k cílům v oblasti rozvojové spolupráce při uskutečňování 
politik, které by mohly mít vliv na rozvojové země“; 

5. trvá na tom, že je zapotřebí klást v rámci EU větší důraz na rozvoj, včetně správní 
struktury, která by byla odpovědná za politiku a její provádění; zdůrazňuje, že komisař 
pro rozvojovou a humanitární pomoc by měl rozvojovou politiku vést rozhodněji, než 
tomu bylo doposud;

6. zdůrazňuje, že založení evropského útvaru pro vnější činnost pomůže Komisi pokračovat 
v urychlování reformy a zjednodušení generálních ředitelství odpovědných za vnější
činnost; zdůrazňuje, že Parlament musí být plně zapojen do rozhodování o struktuře pro 
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evropský útvar pro vnější činnost; trvá na tom, že tento nový útvar musí být zcela 
zodpovědný Parlamentu; zdůrazňuje však, že je třeba, aby komisař pro rozvojovou a 
humanitární pomoc nesl odpovědnost jak za politiku rozvojové spolupráce, tak i 
provádění této politiky; 

7. zdůrazňuje, že na správní úrovni je v zájmu soudržnosti rozvojových politik i nadále 
zapotřebí vytvořit zvláštní generální ředitelství pro rozvoj, které by bylo odpovědné za 
vytváření politiky, politické poradenství a řízení politiky rozvojové spolupráce EU;

8. zdůrazňuje, že současný způsob rozdělování formulování politiky, vytváření programů a 
jejich provádění v oblasti politiky rozvojové spolupráce by měl být ukončen, aby tak bylo 
možno zvýšit účinnost rozvojové spolupráce EU; 

9. zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit soudržnost a integrovaný rozvoj a vytváření 
humanitárních programů pro země Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT), Asii a 
Latinskou Ameriku;

10. vyzývá Komisi, aby odstranila existující nesrovnalosti ve struktuře a pravomocech svých 
generálních ředitelství, a to ve smyslu politik i rozpočtu; požaduje, aby bylo generální 
ředitelství pro rozvoj učiněno odpovědným za veškerou rozvojovou spolupráci EU, 
včetně spolupráce s rozvojovými zeměmi, které nejsou zeměmi AKT, a také začlenění 
úřadu EuropeAid do generálního ředitelství pro rozvoj;

11. vítá požadavek na uplatňování postupu souhlasu Parlamentu při uzavírání mezinárodních 
dohod, které pokrývají oblasti řádného legislativního postupu nebo zvláštního 
legislativního postupu (kde je vyžadován souhlas Parlamentu) (čl. 218 odst. 6 písm. a) a 
v) SFEU); zdůrazňuje, že to zvýší transparentnost a demokratickou kontrolu Parlamentu 
vůči všem aspektům politiky rozvojové spolupráce EU;

12. bere v úvahu, že Lisabonská smlouvu zachovává (řádný legislativní) postup 
spolurozhodování v oblasti politiky rozvojové spolupráce; zdůrazňuje, že toto musí 
znamenat, že Parlament bude disponovat skutečným právem demokratické kontroly nad 
veškerými aspekty politiky rozvojové spolupráce EU;

13. vítá zavedení čl. 5 odst. 3 SEU (pozměněné Lisabonskou smlouvou) týkajícího se 
kontroly vnitrostátních parlamentů s ohledem na zásadu subsidiarity; je toho názoru, že 
větší zapojení vnitrostátních parlamentů do oblasti rozvojové spolupráce EU posílí 
vzájemnou komplementaritu mezi Unií a členskými státy a zvýší veřejné povědomí o 
činnostech Unie v této oblasti; zdůrazňuje, že je třeba, aby se Evropský parlament a 
vnitrostátní parlamenty na tuto skutečnost připravily co nejúčinnějším způsobem.

14. vítá skutečnost, že se v Lisabonské smlouvě zavádí závazná opatření na ochranu práv dětí 
v rámci vnějších i vnitřních cílů EU;

15. vítá skutečnost, že se v Lisabonské smlouvě ruší čl. 179 odst. 3 Smlouvy o založení 
Evropského společenství, který vylučuje z působnosti Smlouvy Evropský rozvojový fond 
(ERF); konstatuje, že se tak otvírá cesta pro zahrnutí ERF do rozpočtu Unie, aniž by bylo 
nutné revidovat Smlouvu; vyzývá Radu a Komisi, aby zahrnuly ERF do rozpočtu EU 
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v rámci přezkumu v polovině období 2008/2009, čímž se posílí demokratická legitimita 
významné součásti rozvojové politiky EU a jejího rozpočtu;

16. zdůrazňuje, že pouze pokud bude soudržnost rozvojových politik skutečnou prioritou, 
Unie bude schopná naplnit rozvojové cíle a hodnoty EU, jak je to stanoveno v Lisabonské 
smlouvě;

17. vítá vyhlídky na zjednodušenou institucionální strukturu na úrovni EU, která bude sloužit 
ke koordinaci politik vnějších vztahů EU, varuje však, že má-li být rozvojová politika 
skutečně účinná, musí být založena na partnerství s přijímajícími zeměmi a na jejich 
odpovědnosti;
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