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IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē to, ka Lisabonas līgumā ir noteikts, ka “Savienības un dalībvalstu politika 
attiecībā uz sadarbību attīstības jomā viena otru papildina un stiprina” un ka šīs politikas 
galvenais mērķis ir “nabadzības mazināšana un ilgākā laika posmā — tās izskaušana”, un 
uzsver, ka attīstības sadarbības politika ir patstāvīga un atšķirīga politikas joma ar 
konkrētiem noteiktiem mērķiem;

2. uzsver, ka dalībvalstīm un Eiropas Savienībai būtu jācenšas panākt ciešāku līdzekļu 
devēju valstu koordināciju un uzlabot darba dalīšanu, lai sekmētu palīdzības efektivitāti, 
un aicina ES iestādes koordinācijas procesā uzņemties lielāku lomu;

3. atzinīgi vērtē to, ka Lisabonas līgumā attīstības sadarbības jomā ir saglabāta koplēmuma 
procedūra; uzsver, ka tas nozīmē, ka Parlamentam pilnā mērā jāizmanto tā pilnvaras, 
veidojot regulējuma saturu, un tā tiesības demokrātiski kontrolēt visus ES attīstības 
sadarbības politikas aspektus;

4. atzīmē, ka Eiropadome 2008. gada 11. un 12. decembra sanāksmē pieņēma politisku 
lēmumu, saskaņā ar kuru katru dalībvalsti joprojām pārstāvēs viens komisārs, un lūdz 
Komisijas jauno priekšsēdētāju, dalot amatus, ņemt vērā, ka attīstības sadarbības politika 
ir patstāvīga un līdz ar to īpaša politikas joma;

5. atzinīgi vērtē jauna augsta līmeņa amata — Eiropas Savienības Augstā pārstāvja ārlietās 
un drošības politikas jautājumos — izveidi, bet atzīmē, ka pastāv risks saistībā ar ārējo 
attiecību un drošības politikas jomu izvirzīšanu prioritārā statusā uz attīstības prioritāšu
marginalizācijas rēķina; atgādina, ka Lisabonas līgums attīstības politikai ir atvēlējis tādu 
pašu lomu kā citām ārējās politikas jomām;

6. uzsver, ka Eiropas Ārējās darbības dienesta personālā jābūt pietiekamam attīstības 
ekspertu skaitam;

7. uzskata, ka Lisabonas līguma ieviešana ir iespēja pārskatīt Eiropas Komisijas 
institucionālo arhitektūru un uzlabot pienākumu sadali starp tās Attīstības 
ģenerāldirektorātu (DG DEV) un Ārējo attiecību ģenerāldirektorātu (DG RELEX) ar 
mērķi uzlabot efektivitāti un saskaņotību, proti, DG DEV nosakot atbildību par visām 
attīstības sadarbības politikas jomām un programmām visās ģeogrāfiskajās teritorijās (ne 
tikai ĀKK, bet arī valstīs, kas ir attīstības sadarbības instrumenta saņēmējas) un iekļaujot 
EuropeAid DG DEV; šajā kontekstā aicina pastiprināt sadarbību starp DG DEV un 
DG RELEX, lai veicinātu ES ārējās rīcības visaptverošo mērķu sasniegšanu;

8. uzstāj, ka, lai nodrošinātu attīstības politikas saskaņotību, administratīvajā līmenī 
joprojām ir vajadzīgs īpašs ģenerāldirektorāts attīstībai, kas būtu atbildīgs par ES 
sadarbības attīstības politikas noteikšanu, politikas ieteikumiem un pārvaldību.
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