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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 Lisabonská smlouva stanoví, že „politika rozvojové spolupráce Unie 
a politika, kterou v této oblasti vedou členské státy, se navzájem doplňují a posilují“, 
a že prvotním cílem této politiky je „snížení a výhledově i vymýcení chudoby“, 
a zdůrazňuje, že rozvojová spolupráce je autonomní a samostatně definovaná politika, 
pro niž jsou stanoveny specifické cíle;

2. zdůrazňuje, že členské státy a Unie by měly usilovat o posílení koordinace dárců a lepší 
dělbu práce, což musí přispět k větší účinnosti pomoci, a vyzývá orgány EU, aby hrály 
při koordinaci významnější úlohu;

3. vítá skutečnost, že Lisabonská smlouva zachovává postup spolurozhodování v oblasti 
rozvojové spolupráce; zdůrazňuje, že to znamená, že Parlament musí plně využívat svých 
pravomocí k utváření obsahu nařízení a svého práva demokratické kontroly nad 
veškerými aspekty politiky rozvojové spolupráce EU;

4. podotýká, že Evropská rada během zasedání, které se konalo ve dnech 11. až 12. prosince 
2008, přijala politické rozhodnutí zachovat jednoho komisaře na jeden členský stát 
a požaduje po novém předsedovi Komise, aby při rozdělování resortů respektoval 
nezbytnou specifičnost rozvojové spolupráce jako autonomní politické oblasti;

5. vítá vytvoření nové významné pozice vysokého představitele Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku, ale konstatuje, že existuje riziko upřednostnění vnějších vztahů 
a bezpečnostních politik za cenu marginalizace priorit v oblasti rozvoje; připomíná, že 
Lisabonská smlouva staví rozvojovou politiku na stejnou úroveň s dalšími vnějšími 
politikami;

6. zdůrazňuje, že mezi zaměstnance evropského útvaru pro vnější činnost by měl být 
zahrnut dostatečný počet odborníků v oblasti rozvoje;

7. věří, že provádění Lisabonské smlouvy je příležitostí pro revizi institucionální struktury 
Evropské komise a zlepšení způsobu, jakým jsou rozděleny pravomoci mezi ředitelstvím 
pro rozvoj (GŘ DEV) a ředitelstvím pro vnější vztahy (GŘ RELEX), přičemž je třeba se 
soustředit na zvýšení účinnosti a soudržnosti, a to konkrétně tím, že se GŘ DEV udělí 
odpovědnost za veškeré politiky v oblasti rozvojové spolupráce a programy ve všech 
zeměpisných oblastech (nejen v rámci zemí AKT, ale také zemí, které využívají 
finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci) a že se program EuropeAid začlení do GŘ 
DEV; v této souvislosti žádá o posílení spolupráce mezi ředitelstvími GŘ DEV a GŘ 
RELEX za účelem dosažení nejvyšších cílů v rámci vnější činnosti EU;

8. 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, poradenství a řízení rozvojové spolupráce EU.
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