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PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. džiaugiasi, kad Lisabonos sutartyje numatyta, kad Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo 
politika ir valstybių narių vystomojo bendradarbiavimo politika viena kitą papildo ir 
stiprina, taip pat tuo, kad svarbiausias minėtosios politikos tikslas yra sumažinti, o 
ilgainiui ir išnaikinti skurdą; taip pat pabrėžia, kad vystomasis bendradarbiavimas yra 
nepriklausoma ir savita politika, turinti apibrėžtus konkrečius tikslus;

2. pabrėžia, kad valstybės narės ir Sąjunga turėtų siekti geresnio donorų koordinavimo ir 
geresnio darbo pasidalijimo, nes tai turėtų prisidėti prie didesnio paramos efektyvumo, ir 
ragina ES institucijas atlikti didesnį koordinavimo vaidmenį;

3. džiaugiasi, kad pagal Lisabonos sutartį vystomojo bendradarbiavimo srityje ir toliau 
taikoma bendro sprendimo procedūra; pabrėžia, jog tai reiškia, kad Parlamentas privalo 
visapusiškai naudotis savo įgaliojimais nustatyti reglamentų turinį, taip pat savo 
demokratinės kontrolės, taikomos visiems ES vystomojo bendradarbiavimo aspektams, 
teise;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos Vadovų Taryba savo susitikimuose, vykusiuose 
2008 m. gruodžio 11 ir 12 dienomis, priėmė politinį sprendimą išlaikyti tokį Komisijos 
narių skaičių, kad būtų po vieną Komisijos narį iš kiekvienos valstybės narės, ir prašo 
naujojo Komisijos pirmininko skirstant komisijos narių postus atsižvelgti į būtiną 
vystomojo bendradarbiavimo, kaip atskiros politikos srities, ypatingumą;

5. palankiai vertina tai, kad įsteigtas naujas aukšto lygio Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio 
bendrai užsienio ir saugumo politikai postas, tačiau pažymi, kad kyla pavojus, jog išorės 
santykiams ir saugumo politikai pirmenybė bus teikiama vystymosi prioritetų sąskaita; 
primena, kad Lisabonos sutartyje vystymosi politikai suteikiama tokia pat reikšmė kaip ir 
kitoms išorės politikos sritims;

6. pabrėžia, kad tarp Europos išorės veiksmų tarnybos darbuotojų turėtų būti pakankamas 
skaičius vystymosi ekspertų;

7. mano, kad įgyvendinant Lisabonos sutartį atsiranda galimybė persvarstyti Europos 
Komisijos institucinę struktūrą ir, siekiant padidinti veiksmingumą ir darną, pagerinti 
kompetencijos pasiskirstymą tarp Vystymosi generalinio direktorato (DG DEV) ir Išorės 
santykių generalinio direktorato (DG RELEX), t. y. suteikti DG DEV atsakomybę už visą 
vystomojo bendradarbiavimo politiką ir visas programas visose geografinėse teritorijose 
(ne tik AKR, bet ir paramą pagal vystomojo bendradarbiavimo priemonę gaunančiose 
šalyse) ir į DG DEV sudėtį įtraukti EuropeAid; atsižvelgdamas į tai ragina sustiprinti DG 
DEV ir DG RELEX bendradarbiavimą ir siekti svarbiausių ES išorės veiksmų tikslų;

8. teigia, kad siekiant vystymosi politikos darnos svarbu administraciniu lygmeniu įsteigti už 
vystymąsi atsakingą generalinį direktoratą, kuris būtų atsakingas už ES vystomojo 
bendradarbiavimo politikos formavimą, konsultavimą vystymosi politikos klausimais ir 
šios politikos valdymą.
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