
AD\766562PL.doc PE419.855v02-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Rozwoju

2008/2073(INI)

17.2.2009

OPINIA
Komisji Rozwoju

dla Komisji Spraw Konstytucyjnych

w sprawie wpływu traktatu lizbońskiego na rozwój równowagi instytucjonalnej 
Unii Europejskiej
(2008/2073(INI))

Sprawozdawca: Renate Weber



PE419.855v02-00 2/5 AD\766562PL.doc

PL

PA_NonLeg



AD\766562PL.doc 3/5 PE419.855v02-00

PL

WSKAZÓWKI

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

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że traktat lizboński mówi, iż „polityka Unii i polityka 
państw członkowskich w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju uzupełniają się i 
wzmacniają wzajemnie” oraz że podstawowym celem tej polityki jest „zmniejszenie, a 
docelowo, likwidacja ubóstwa” i podkreśla, że współpraca na rzecz rozwoju stanowi 
niezależny i odrębny obszar polityki mający określone szczególne cele;

2. podkreśla, że państwa członkowskie i UE powinny dążyć do ściślejszej koordynacji 
darczyńców i lepszego podziału pracy, co musi przyczynić się do większej skuteczności 
pomocy, i wzywa instytucje UE do odgrywania większej roli w zakresie koordynacji;

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że traktat lizboński utrzymuje procedurę współdecyzji w 
obszarze współpracy na rzecz rozwoju; podkreśla, że oznacza to, iż Parlament musi w 
pełni wykorzystywać swoje uprawnienia w celu kształtowania treści uregulowań, a także 
prawo do demokratycznej kontroli wszystkich aspektów unijnej polityki współpracy na 
rzecz rozwoju;

4. zauważa, że na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 11-12 grudnia 2008 r. podjęta 
została polityczna decyzja utrzymania po jednym komisarzu na państwo członkowskie i 
zwraca się do nowego przewodniczącego Komisji o przestrzeganie w przydziale portfeli 
koniecznej specyfiki współpracy na rzecz rozwoju jako odrębnej dziedziny polityki;

5. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie nowego stanowiska na wysokim szczeblu dla 
wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, ale 
zauważa, że istnieje ryzyko nadania większej wagi polityce zagranicznej i 
bezpieczeństwa kosztem marginalizacji priorytetów związanych z rozwojem; 
przypomina, że traktat lizboński tak samo traktuje politykę na rzecz rozwoju jak i inne 
obszary polityki zagranicznej;

6. podkreśla, że wśród personelu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych powinna 
znajdować się wystarczająca liczba ekspertów w dziedzinie rozwoju;

7. uważa, że wdrożenie traktatu lizbońskiego jest okazją do przeglądu struktury 
organizacyjnej Komisji Europejskiej i ulepszenia podziału kompetencji między Dyrekcją 
Generalną ds. Rozwoju (DG DEV) i Dyrekcją Generalną ds. Stosunków Zewnętrznych 
(DG RELEX) w celu zwiększenia efektywności i spójności, zwłaszcza czyniąc DG DEV 
odpowiedzialną za całą politykę współpracy na rzecz rozwoju i programy we wszystkich 
obszarach geograficznych (nie tylko AKP, ale także kraje będące beneficjentami 
instrumentu współpracy na rzecz rozwoju) oraz włączając EuropeAid do DG DEV; w 
związku z tym apeluje o ściślejszą współpracę między DG DEV i DG RELEX w celu 
dążenia do osiągnięcia uniwersalnych celów działań zewnętrznych UE;

8. nalega, że w celu zagwarantowania spójności polityki na rzecz rozwoju istnieje stała 
potrzeba utworzenia na szczeblu administracyjnym odrębnej dyrekcji generalnej ds. 
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rozwoju, odpowiedzialnej za określanie polityki, doradztwo i zarządzanie unijną 
współpracą na rzecz rozwoju.
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