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NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu 
uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta skutočnosť, že Lisabonská zmluva stanovuje, že „politika Únie v oblasti rozvojovej 
spolupráce a politiky členských štátov v tejto oblasti sa vzájomne dopĺňajú a posilňujú“, a 
že hlavným cieľom tejto politiky je „obmedzovanie chudoby a v dlhodobom horizonte jej 
odstránenie“, a zdôrazňuje, že rozvojová spolupráca je autonómna a charakteristická s 
vymedzenými osobitnými cieľmi;

2. zdôrazňuje, že členské štáty a Únia by sa mali snažiť o väčšiu koordináciu darcov a 
lepšiu deľbu práce, čo musí prispieť k vyššej účinnosti pomoci, a vyzýva inštitúcie EÚ, 
aby zohrávali výraznejšiu koordinačnú úlohu;

3. víta skutočnosť, že Lisabonská zmluva zachováva spolurozhodovací postup v oblasti 
rozvojovej pomoci; zdôrazňuje, že to znamená, že Parlament musí plne využívať svoje 
právomoci na prispôsobenie obsahu nariadení a svojho práva na demokratickú kontrolu 
nad všetkými aspektmi politiky EÚ v oblasti rozvojovej spolupráce;

4. poznamenáva, že Európska rada počas zasadnutia 11. a 12. decembra 2008 prijala 
politické rozhodnutie zachovať počet komisárov zodpovedajúci jednému komisárovi na 
členský štát a žiada nového predsedu Komisie, aby pri rozdeľovaní rezortov rešpektoval 
nevyhnutnú osobitosť rozvojovej spolupráce ako autonómnej politickej oblasti;

5. víta vytvorenie novej významné pozície vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku, ale konštatuje, že existuje riziko uprednostňovania vonkajších 
vzťahov a bezpečnostných politík za cenu odsúvania priorít v oblasti rozvoja na okraj 
záujmu; pripomína, že Lisabonská zmluva kladie rozvojovú politiku na rovnakú úroveň s 
ostatnými vonkajšími politikami;

6. zdôrazňuje, že medzi zamestnancami Európskej služby pre vonkajšiu činnosť by mal byť 
aj dostatočný počet expertov na rozvojovú oblasť;

7. verí, že vykonávanie Lisabonskej zmluvy je príležitosťou na revíziu inštitucionálnej 
štruktúry Európskej komisie a zlepšenie spôsobu, akým sú rozdelené právomoci medzi 
generálne riaditeľstvo pre rozvoj (GR DEV) a generálne riaditeľstvo pre vonkajšie 
vzťahy (GR RELEX), pričom sa treba sústrediť na zvýšenie účinnosti a súdržnosti, a to 
konkrétne tým, že sa GR DEV udelí zodpovednosť za všetky politiky v oblasti rozvojovej 
spolupráce a všetky programy vo všetkých geografických oblastiach (nielen v krajinách 
AKT, ale aj v krajinách, ktoré využívajú nástroj rozvojovej spolupráce), a že sa program 
EuropeAid začlení do GR DEV; v tejto súvislosti žiada o posilnenie spolupráce medzi 
GR DEV a GR RELEX, aby sa dosiahli ústredné ciele vonkajšej činnosti EÚ;

8. trvá na tom, že na zabezpečenie súdržnosti politík v oblasti rozvoja je naďalej potrebné, 
aby sa na správnej úrovni vytvorilo osobitné generálne riaditeľstvo pre rozvoj 
zodpovedné za tvorbu politiky, poradenstvo a riadenie rozvojovej spolupráce EÚ.
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