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EHDOTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. pitää tervetulleena sitä, että Lissabonin sopimuksen mukaan "unionin ja jäsenvaltioiden 
kehitysyhteistyöpolitiikat täydentävät ja tukevat toisiaan" ja että tämän politiikan 
päätavoite on "köyhyyden vähentäminen ja lopulta sen poistaminen", ja korostaa, että 
kehitysyhteistyö on itsenäinen ja erillinen politiikan osa-alue, jolle on määritelty erityiset 
tavoitteet;

2. korostaa, että jäsenvaltioiden ja unionin olisi pyrittävä sovittamaan rahoittajien toimet 
paremmin yhteen ja parantamaan työnjakoa avun tuloksellisuuden edistämiseksi, ja 
kehottaa EU:n toimielimiä toimimaan merkittävämmässä yhteensovittajan roolissa;

3. pitää tervetulleena, että Lissabonin sopimuksen mukaan yhteispäätösmenettelyä 
sovelletaan edelleen kehitysyhteistyöpolitiikkaan; korostaa tämän tarkoittavan, että 
parlamentin tulee hyödyntää täysipainoisesti valtuuksiaan muokata asetusten sisältöä ja 
oikeuttaan valvoa demokraattisesti kaikkia EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan osa-alueita;

4. panee merkille, että 11. ja 12. joulukuuta 2008 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
tekemän poliittisen päätöksen mukaan kullakin jäsenvaltiolla on edelleen yksi komission 
jäsen, ja pyytää komission uutta puhemiestä kunnioittamaan jäsenten vastuualueiden 
jakamisessa kehitysyhteistyön tarpeellista erityisyyttä itsenäisenä politiikan alueena;

5. pitää tervetulleena, että luodaan unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 
uusi ja näkyvä toimi, mutta toteaa, että vaarana on ulkosuhteiden ja turvallisuuspolitiikan 
asettaminen ensisijaiseksi tavoitteeksi kehitysyhteistyön toimintalinjojen kustannuksella; 
muistuttaa, että Lissabonin sopimus asettaa kehitysyhteistyöpolitiikan samalle tasolle 
muun ulkopolitiikan kanssa;

6. korostaa, että Euroopan ulkosuhdehallinnon henkilöstöön tulisi kuulua riittävä määrä 
kehitysyhteistyöalan asiantuntijoita;

7. uskoo, että Lissabonin sopimus tarjoaa tilaisuuden tarkistaa komission institutionaalinen 
rakenne ja parantaa kehitysyhteistyön pääosaston (DG DEV) ja ulkosuhteiden pääosaston 
(DG RELEX) välistä toimivallan jakoa tehokkuuden ja yhtenäisyyden lisäämiseksi, eli 
antamalla kehitysyhteistyön pääosastolle vastuu kaikista kehitysyhteistyöpolitiikoista 
kaikilla maantieteellisillä alueille (ei ainoastaan AKT-maissa vaan myös 
kehitysyhteistyön välineestä nauttivissa maissa) ja liittämällä EuropeAid-
yhteistyötoimisto kehitysyhteistyön pääosastoon; kehottaa tässä yhteydessä laajempaan 
yhteistyöhön kehitysyhteistyön ja ulkosuhteiden pääosastojen välillä EU:n ulkoisen 
toiminnan yleistavoitteiden toteuttamiseksi;
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8. katsoo ehdottomasti, että kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuuden varmistamiseksi 
hallinnollisella tasolla tarvitaan edelleen erityistä kehitysyhteistyöstä vastaavaa 
pääosastoa, joka olisi vastuussa EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan määrittämisestä, siihen 
liittyvästä neuvonnasta ja sen hallinnoinnista.
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