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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 v článku 208 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) je 
stanovené, že „politika rozvojovej spolupráce Únie a politika členských štátov sa 
vzájomne dopĺňajú a posilňujú“ na rozdiel od článku 177 ods. 1 Zmluvy o založení 
Európskeho spoločenstva, v ktorom sa uvádza, že „politika Spoločenstva v oblasti 
rozvojovej spolupráce doplňuje politiky uskutočňované členskými štátmi“; zdôrazňuje, že 
toto pripisuje Únii dôležitejšiu úlohu pri prijímaní iniciatív v rámci tvorby politiky, čo by 
malo viesť k lepšej koordinácii v oblasti poskytovania pomoci a k lepšej deľbe práce, ako 
aj k efektívnosti pomoci, čo však znamená väčšiu zodpovednosť pre inštitúcie Únie 
vrátane Parlamentu; 

2. víta skutočnosť, že v článku 208 ods. 1 ZFEÚ sa jednoznačne uvádza, že „hlavným 
cieľom politiky Únie v oblasti rozvojovej spolupráce je obmedzovanie chudoby a v 
dlhodobom horizonte jej odstránenie“, trvá na tom, aby sa tento hlavný cieľ dal do 
súvislosti s dosahovaním rozvojových cieľov milénia (RCM); domnieva sa, že tento 
rozvojový cieľ by sa mal zohľadňovať vo všetkých politikách, ktoré majú dosah na 
rozvojové krajiny, a že Parlament bude zohrávať veľmi významnú úlohu pri monitorovaní 
plnenia cieľa tejto zmluvy;

3. víta skutočnosť, že v článku 214 ZFEÚ sa humanitárna pomoc uznáva za plnohodnotnú 
politiku Únie, ktorá musí byť v súlade so zásadami medzinárodného práva a zásadami 
nestrannosti, neutrality a nediskriminácie; zastáva názor, že kapitoly 1 (rozvojová 
spolupráca) a 3 (humanitárna pomoc) hlavy III poskytujú jasný právny základ na rozvoj a 
humanitárnu pomoc a vyjadrujú ich integritu ako právomoci Únie, na ktoré sa vzťahuje 
bežný legislatívny postup (spolurozhodovanie); 

4. trvá na tom, aby obmedzenie počtu komisárov od 1. novembra 2014 [článok 17 ods. 5 
Zmluvy o Európskej únii (zmenenej a doplnenej Lisabonskou zmluvou)] neviedlo k 
zrušeniu funkcie komisára pre rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc, ktorý musí 
naďalej zodpovedať za rozvojovú politiku Únie a generálne riaditeľstvo a útvary, ktoré 
majú na starosti tvorbu politiky, politické poradenstvo a riadenie politiky rozvojovej 
spolupráce EÚ, a zároveň úzko spolupracovať s vysokým predstaviteľom Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku s cieľom zabezpečiť dôslednosť v oblasti 
vonkajšej činnosti v súlade s článkom 208 ods. 1 ZFEÚ, v ktorom je stanovené, že „Únia 
zohľadní ciele rozvojovej spolupráce pri uskutočňovaní politík, ktoré môžu ovplyvniť 
rozvojové krajiny“;

5. zdôrazňuje, že zriadením Európskeho útvaru pre vonkajšiu činnosť (EÚVČ) sa pomôže 
Komisii v pokračovaní a pri zrýchľovaní reformy a zjednodušovaní generálnych 
riaditeľstiev zodpovedných za vonkajšiu činnosť a že ako súčasť tohto kroku treba 
zjednotiť zodpovednosť za politiku rozvojovej spolupráce a realizáciu tejto politiky tak, 
aby spadali do právomocí jedného komisára pre rozvojovú spoluprácu a humanitárnu 
pomoc; trvá na tom, aby sa tento nový útvar v plnej miere zodpovedal Parlamentu;
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6. zdôrazňuje, že treba skončiť súčasnú prax, ktorá spočíva v oddelení formulácie, 
plánovania a vykonávania politiky v oblasti rozvojovej spolupráce, aby sa zvýšila 
účinnosť rozvojovej spolupráce EÚ a aby sa súčasne vytvorili funkčné mechanizmy 
spolupráce medzi jednotlivými útvarmi pre vonkajšiu činnosť pri príprave EÚVČ;  trvá na 
tom, že Parlament sa musí plne podieľať na určovaní štruktúry tohto EÚVČ;

7. víta požiadavku na súhlas Parlamentu na uzatváranie medzinárodných dohôd, týkajúcich 
sa oblastí, na ktoré sa vzťahuje buď bežný legislatívny postup, alebo osobitný legislatívny 
postup (pri ktorom sa súhlas Parlamentu vyžaduje) (článok 218 ods. 6 písm. a) a v) 
ZFEÚ); zdôrazňuje, že sa tým zvýši transparentnosť a demokratická kontrola, ktorú 
Parlament vykonáva vo všetkých aspektoch politiky rozvojovej spolupráce Únie;

8. víta skutočnosť, že článkom 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (zmenenej a doplnenej 
Lisabonskou zmluvou) sa zaviedla kontrola dodržiavania zásady subsidiarity národnými 
parlamentmi; zastáva názor, že väčšia angažovanosť národných parlamentov v oblasti 
rozvojovej spolupráce EÚ podporí vzájomné dopĺňanie sa Únie a členských štátov a zvýši 
informovanosť verejnosti o aktivitách Únie v tejto oblasti; zdôrazňuje, že je potrebné, aby 
sa Európsky parlament a národné parlamenty na to pripravili čo najefektívnejšie.
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