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WSKAZÓWKI

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

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że art. 208 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) mówi, iż „polityka Unii i polityka państw członkowskich 
w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju uzupełniają się i wzmacniają wzajemnie”, 
inaczej niż obecny art. 177 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, który 
odnosi się do „polityki Wspólnoty w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju [która 
stanowi] uzupełnienie polityk realizowanych przez państwa członkowskie”; podkreśla, że 
daje to Unii większy zakres inicjatywy w zakresie określania strategii politycznych, co 
powinno przynieść lepszą koordynację darczyńców i lepszy podział pracy oraz większą 
skuteczność pomocy, lecz również pociąga za sobą większą odpowiedzialność instytucji 
Unii, w tym Parlamentu;

2. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że art. 208 ust. 1 TFUE jednoznacznie stwierdza, iż 
„głównym celem polityki Unii w tej dziedzinie jest zmniejszenie, a docelowo, likwidacja 
ubóstwa”, oraz nalega, aby ten podstawowy cel był rozpatrywany w kontekście realizacji 
milenijnych celów rozwoju; podtrzymuje pogląd, że wszelkie strategie polityczne mające 
wpływ na kraje rozwijające się powinny uwzględniać ten cel rozwojowy oraz że 
Parlament będzie odgrywał bardzo ważną rolę w monitorowaniu realizacji tego 
gwarantowanego traktatem celu;

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, ze art. 214 TFUE uznaje pomoc humanitarną za 
pełnoprawny obszar polityki unijnej, w ramach którego należy prowadzić działania 
zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego oraz z zasadami bezstronności, 
neutralności i niedyskryminacji; jest zdania, że w tytule III rozdziały 1 („Współpraca na 
rzecz rozwoju”) i 3 („Pomoc humanitarna”) zapewniają jasną podstawę prawną dla 
pomocy rozwojowej i humanitarnej oraz odzwierciedlają integralność tych rodzajów 
pomocy jako dziedzin podlegających kompetencji Unii, do których zastosowanie ma 
zwykła procedura legislacyjna (procedura współdecyzji);

4. podkreśla, że ograniczenie liczby komisarzy z dniem 1 listopada 2014 r. (art. 17 ust. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej (zmienionego Traktatem z Lizbony)) nie powinno 
prowadzić do likwidacji urzędu komisarza ds. rozwoju i pomocy humanitarnej, w którego 
gestii pozostać musi polityka rozwojowa Unii oraz dyrekcja generalna i służby 
odpowiedzialne za określanie polityki, doradztwo polityczne i zarządzanie polityczne w 
zakresie współpracy UE na rzecz rozwoju, a który jednocześnie powinien ściśle 
współpracować z wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa w celu zapewnienia spójności w dziedzinie działań zewnętrznych, 
zgodnie z art. 208 ust. 1 TFUE, stanowiącym, że „przy realizacji polityk, które mogłyby 
mieć wpływ na kraje rozwijające się, Unia bierze pod uwagę cele współpracy na rzecz 
rozwoju”;

5. podkreśla, że w UE powinno istnieć silniejsze poparcie na rzecz rozwoju, wzmocnione 
poprzez strukturę administracyjną odpowiedzialną za politykę i jej wdrażanie; podkreśla, 
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że komisarz ds. rozwoju i pomocy humanitarnej powinien kierować polityką rozwojową 
w sposób bardziej zdecydowany niż obecnie;

6. podkreśla, że ustanowienie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (EEAS) pomoże 
Komisji w kontynuacji przyspieszania reformy i uproszczeń w dyrekcjach generalnych 
odpowiedzialnych za działania zewnętrzne; nalega, aby Parlament w pełni uczestniczył w 
decyzjach o kształcie EEAS; nalega, aby te nowe służby były w pełni odpowiedzialne 
przed Parlamentem; podkreśla jednak, że zarówno odpowiedzialność za politykę 
współpracy na rzecz rozwoju, jak i odpowiedzialność za wdrażanie tej polityki powinny 
wspólnie znaleźć się w kompetencji komisarza ds. rozwoju i pomocy humanitarnej;

7. podkreśla, że aby zapewniona została spójność polityki rozwojowej, nadal potrzebna jest 
specjalna dyrekcja generalna ds. rozwoju na szczeblu administracyjnym, odpowiedzialna 
za planowanie polityki, doradztwo polityczne i zarządzanie polityczne w dziedzinie 
współpracy UE na rzecz rozwoju;

8. podkreśla, że należy położyć kres obecnej praktyce rozdzielnego traktowania 
formułowania, planowania i wdrażania polityki w dziedzinie współpracy na rzecz 
rozwoju, aby zwiększyć skuteczność współpracy UE na rzecz rozwoju;

9. podkreśla potrzebę zapewnienia spójności, zintegrowanego rozwoju oraz tworzenia 
programów humanitarnych dla krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), Azji oraz 
Ameryki Łacińskiej;

10. 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;

11. z zadowoleniem przyjmuje wymóg zgody Parlamentu na zawarcie międzynarodowych 
umów dotyczących dziedzin, do których zastosowanie ma zwykła procedura legislacyjna 
albo specjalna procedura legislacyjna (w przypadku której wymagana jest zgoda 
Parlamentu) (art. 218 ust. 6 lit. a) pkt v) TFUE); podkreśla, że zwiększy to przejrzystość 
i kontrolę demokratyczną sprawowaną przez Parlament w odniesieniu do wszystkich 
aspektów unijnej polityki współpracy na rzecz rozwoju;

12. zauważa, że traktat lizboński utrzymuje procedurę współdecyzji (zwykłą procedurę 
prawodawczą) w dziedzinie polityki współpracy na rzecz rozwoju; podkreśla, że musi to 
oznaczać, że Parlament posiada prawo do demokratycznej kontroli nad wszystkimi 
aspektami unijnej polityki współpracy na rzecz rozwoju i w pełni z niego korzysta;

13. z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej 
(zmienionego Traktatem z Lizbony) zapisu o kontroli parlamentów krajowych nad 
przestrzeganiem zasady pomocniczości; jest zdania, że większe zaangażowanie 
parlamentów krajowych w dziedzinie współpracy UE na rzecz rozwoju wzmocni 
komplementarność między Unią a państwami członkowskimi i spowoduje wzrost wiedzy 
obywateli o działaniach Unii w tej dziedzinie; podkreśla, że Parlament Europejski 
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i parlamenty krajowe powinny przygotować się do tego jak najskuteczniej;

14. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że traktat lizboński wprowadza do wewnętrznych 
i zewnętrznych celów UE wiążące prawnie przepisy dotyczące ochrony praw dzieci;

15. z zadowoleniem zauważa, że w traktacie lizbońskim skreślono art. 179 ust. 3 traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wykluczający Europejski Fundusz Rozwoju 
(EFR) z zakresu tego traktatu; zauważa, że otwiera to drogę do uwzględnienia EFR w 
budżecie Unii bez potrzeby zmiany tego traktatu; wzywa Radę i Komisję do włączenia 
EFR do budżetu UE w trakcie śródokresowego przeglądu 2008/2009, co wzmocni 
demokratyczne umocowanie prawne ważnej części polityki UE na rzecz rozwoju oraz jej 
budżet;

16. podkreśla, że jedynie pod warunkiem priorytetowego traktowania spójności polityki na 
rzecz rozwoju Unia będzie mogła zarówno spełnić cele rozwojowe, jak i pozostać 
w zgodzie z wartościami UE, które zostały określone w traktacie lizbońskim;

17. z zadowoleniem przyjmuje perspektywę dalszego usprawnienia architektury 
instytucjonalnej na szczeblu UE w celu koordynowania europejskiej polityki stosunków 
zewnętrznych, jednak ostrzega, że aby osiągnąć pełną skuteczność, polityka rozwojowa 
musi opierać się na partnerstwie i zaangażowaniu ze strony krajów, do których jest 
skierowana.
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