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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. odobrava, da člen 208 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije določa, da se „politika 
razvojnega sodelovanja Unije in politike razvojnega sodelovanja držav članic [...] med 
seboj dopolnjujejo in krepijo“, v nasprotju s sedanjim členom 177(1) Pogodbe o 
ustanovitvi Evropske skupnosti, ki se glasi: „Politika Skupnosti na področju razvojnega 
sodelovanja, ki dopolnjuje politike držav članic“; poudarja, da to Uniji daje večjo vlogo 
pri sprožanju političnih pobud, kar bi moralo voditi v boljše usklajevanje na področju 
donatorstva in delitve dela ter v učinkovitejšo pomoč, hkrati pa to pomeni večjo 
odgovornost za institucije Unije, vključno s Parlamentom;

2. pozdravlja, da člen 208(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije nedvoumno določa, da je 
glavni cilj politike razvojnega sodelovanja Unije „zmanjšanje in dolgoročno 
izkoreninjenje revščine“, in vztraja, da je treba ta glavni cilj umestiti v kontekst doseganja 
razvojnih ciljev tisočletja; ponavlja, da se mora razvojni cilj odražati v vseh ukrepih, ki 
vplivajo na države v razvoju, in da bo imel Parlament zelo pomembno nalogo, namreč 
spremljanje uresničevanja tega cilja, ki izhaja iz Pogodbe; 

3. odobrava, da člen 214 Pogodbe o delovanju Evropske unije priznava človekoljubno 
pomoč kot popolnoma oblikovano politiko Unije, ki mora biti „v skladu z načeli 
mednarodnega prava in z načeli nepristranskosti, nevtralnosti in nediskriminacije“; meni, 
da poglavji 1 (Razvojno sodelovanje) in 3 (Humanitarna pomoč) v naslovu III 
zagotavljata jasno pravno podlago za razvojno in humanitarno pomoč in da odražata 
celovitost, saj gre za pristojnosti Unije, za katere se uporablja navadni zakonodajni 
postopek (soodločanje); 

4. vztraja, da zmanjšanje števila komisarjev od 1. novembra 2014 (člen 17(5) Pogodbe o 
Evropski uniji, kakor je bil spremenjen z lizbonsko pogodbo) ne bi smelo imeti za 
posledico odpravo mesta komisarja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, saj 
mora ta ohraniti pristojnost za razvojno politiko Unije in za generalni direktorat ter za 
službe, ki so odgovorne za določanje politik, strateško svetovanje in vodenje politike 
razvojnega sodelovanja EU, obenem pa so pristojne za tesno sodelovanje z visokim 
predstavnikom Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko s ciljem zagotavljanja 
skladnosti na področju zunanjepolitične dejavnosti v skladu s členom 208 (1) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, ki določa, da „Unija upošteva cilje razvojnega sodelovanja pri 
politikah, ki jih izvaja in ki lahko vplivajo na države v razvoju“;

5. vztraja, da se je treba glasneje zavzemati za razvoj v Evropski uniji, ki bo podprt z 
ustrezno upravno strukturo, odgovorno za politiko in njeno izvajanje; poudarja, da bi 
moral komisar za razvoj in humanitarno pomoč razvojno politiko voditi odločneje, kot jo 
je doslej;

6. poudarja, da bo ustanovitev Evropske službe za zunanjepolitično delovanje Komisiji 
omogočila, da pospeši prenovo in poenostavitev generalnih direktoratov, pristojnih za 
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zunanjepolitično delovanje; vztraja, da mora biti Parlament v celoti vključen v 
opredelitev strukture te službe; vztraja tudi, da mora biti ta nova služba v celoti 
odgovorna Parlamentu; vendar tudi vztraja, da mora biti za politiko razvojnega 
sodelovanja in njeno izvajanje pristojen komisar za razvojno sodelovanje in humanitarno 
pomoč; 

7. vztraja, da je zaradi usklajenosti razvojne politike na upravni ravni treba ustanoviti 
poseben generalni direktorat za razvoj, ki bo pristojen za oblikovanje politike, svetovanje 
in vodenje politike razvojnega sodelovanja Unije;

8. poudarja, da je pri razvojni politiki treba končati sedanjo prakso ločevanja med 
oblikovanjem ukrepov, njihovim načrtovanjem in izvajanjem, saj bi s tem povečali 
učinkovitost razvojnega sodelovanja Unije; 

9. poudarja, da je treba zagotoviti doslednost in vključiti načrtovanje razvojnih in 
humanitarnih programov za afriške, karibske in pacifiške države (AKP), Azijo in 
Latinsko Ameriko;

10. poziva Komisijo, da odpravi sedanje nedoslednosti v strukturi in pristojnostih svojih 
generalnih direktoratov v zvezi z njihovimi politikami, pa tudi glede proračuna; se 
zavzema za generalni direktorat za razvoj, ki naj bo pristojen za celotno razvojno 
sodelovanje Unije, vključno s sodelovanjem z državami v razvoju, ki niso države AKP, v 
direktorat pa naj se vključi tudi EuropeAid;

11. odobrava zahtevo po odobritvi (privolitvi) Parlamenta za sklenitev mednarodnih 
sporazumov na področjih, za katere se uporablja bodisi redni zakonodajni postopek 
bodisi posebni zakonodajni postopek (kjer je potrebna odobritev Evropskega parlamenta) 
(člen 218 (6) (a) (v) Pogodbe o delovanju Evropske unije); poudarja, da bo to povečalo 
preglednost in demokratični nadzor, ki ga izvaja Parlament nad vsemi vidiki politike 
razvojnega sodelovanja Unije;

12. ugotavlja, da lizbonska pogodba ohranja soodločanje (redni zakonodajni postopek) na 
področju politike razvojnega sodelovanja; poudarja, da to nujno pomeni, da ima 
Parlament dejansko in polno pravico do demokratičnega nadzora nad vsemi vidiki 
politike razvojnega sodelovanja Unije;

13. odobrava, da je s členom 5(3) Pogodbe o Evropski uniji (kakor je bila spremenjena z 
lizbonsko pogodbo) uveden nadzor nacionalnih parlamentov nad spoštovanjem načela 
subsidiarnosti; meni, da bo večja vključenost nacionalnih parlamentov na področju 
razvojnega sodelovanja EU okrepila vzajemno dopolnjevanje med Unijo in državami 
članicami in povečala javno zavedanje o dejavnostih Unije na tem področju; poudarja, da 
se morajo Evropski parlament in nacionalni parlamenti na to kar najučinkoviteje 
pripraviti.

14. pozdravlja, da lizbonska pogodba med notranje in zunanje cilje Evropske unije uvaja 
zavezujoče določbe za zaščito pravic otrok;

15. pozdravlja, da se z lizbonsko pogodbo črta člen 179(3) Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti, ki Evropski razvojni sklad izloča s področja uporabe te pogodbe; ugotavlja, da 
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se s tem odpira možnost za vključitev sklada v proračun Evropske unije, ne da bi bilo 
zaradi tega treba pogodbo spremeniti; poziva Svet in Komisijo, naj pri vmesnem pregledu
v letu 2008/2009 Evropski razvojni sklad vključita v proračun EU, s čimer bo okrepljena 
demokratična legitimnost pomembnega dela razvojne politike EU in njenega proračuna;

16. poudarja, da bo lahko Unija razvojne cilje in vrednote, zapisane v lizbonski pogodbi, 
uresničila le, če se bo precej osredotočila na usklajenost razvojne politike;

17. pozdravlja možnost bolj osredotočene institucionalne strukture na ravni Unije, ki bo 
skrbela za usklajevanje ukrepov s področja zunanjih odnosov Evrope, vendar opozarja, da 
mora razvojna politika temeljiti na partnerstvu in odgovornosti držav prejemnic pomoči.
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