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JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri az Alkotmányügyi Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. üdvözli azt a tényt, hogy a Lisszaboni Szerződés kimondja: „az Unió és a tagállamok 
fejlesztési együttműködési politikái kiegészítik és erősítik egymást” és hogy e politika 
elsődleges célja „a szegénység mérséklése, idővel pedig annak felszámolása” valamint 
hangsúlyozza, hogy a fejlesztési együttműködés egy önálló és sajátos politika, 
meghatározott, egyedi célokkal;

2. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak és az Uniónak törekedniük kellene az adományozók 
közötti fokozott együttműködésre és a jobb munkamegosztásra, aminek hozzá kell 
járulnia a segélyek hatékonyságának növekedéséhez és felhívja az uniós intézményeket, 
hogy nagyobb koordinációs szerepet töltsenek be;

3. üdvözli, hogy a Lisszaboni Szerződés megtartja az együttdöntési eljárást a fejlesztési 
együttműködés területén; hangsúlyozza, hogy a Parlamentnek meg kell tennie mindent a 
saját hatáskörén belül, hogy a rendeletek tartalmát alakítsa és teljes mértékben éljen az 
Unió fejlesztési együttműködési politikájának valamennyi aspektusára vonatkozó 
demokratikus ellenőrzési jogával;

4. megjegyzi, hogy az Európai Tanács 2008. december 11–12-én politikai döntést hozott 
arról, hogy fenntartják a biztosok számát (tagállamonként egy fő) és kéri a Bizottság új 
elnökét, hogy a tárcák felosztásakor a fejlesztési együttműködés szükségszerű 
sajátosságát, mint önálló politikai területét vegye figyelembe;

5. üdvözli az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselői – új, magas szintű –
pozíciójának létrehozását, azonban megjegyzi, hogy fennáll az a veszély, hogy a külügyi 
és biztonsági politikákat a fejlesztési prioritások elé helyezik; emlékeztet, hogy a 
Lisszaboni Szerződés a fejlesztési politikát a többi külső politikával azonos szintre 
helyezi;

6. hangsúlyozza, hogy az Európai Külügyi Szolgálatnak (EEAS) megfelelő számú 
fejlesztési szakértőt kell alkalmaznia;

7. úgy véli, hogy a Lisszaboni Szerződés végrehajtása jó lehetőség az Európai Bizottság 
intézményi szerkezetének felülvizsgálatára és a hatásköröknek a Fejlesztési 
Főigazgatóság (DG DEV) és a Külügyi Főigazgatóság (DG RELEX) közötti elosztása 
javítására, aminek célja a hatékonyság és a koherencia növelése, nevezetesen azáltal, 
hogy minden fejlesztési együttműködési politikát és programot az összes földrajzi 
területen (nem kizárólag az AKCS-országokban, hanem a többi, a Fejlesztési 
Együttműködési Eszköz kedvezményezett országaiban is) a Fejlesztési Főigazgatóság 
hatáskörébe rendelnek, valamint az EuropeAid-nek a DG DEV-be való integrálásával; 
ezzel összefüggésben fokozott együttműködésre szólít fel a DG DEV és a DG RELEX 
között az EU külügyi fellépése átfogó céljainak megvalósítása érdekében;
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8. hangsúlyozza, hogy a fejlesztéspolitikai koherencia biztosítása érdekében folyamatosan 
szükség van egy kifejezetten az igazgatási szintű fejlesztésért felelős főigazgatóságra, 
amelynek feladata a politika létrehozása, a tanácsadás és az EU fejlesztési 
együttműködésének irányítása.
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