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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. verheugt zich over het feit dat in het Verdrag van Lissabon het volgende is bepaald: "Het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de Unie en dat van de lidstaten completeren en 
versterken elkaar" en dat het hoofddoel van dit beleid is "de armoede terug te dringen en 
uiteindelijk uit te bannen" en benadrukt dat ontwikkelingssamenwerking een autonoom en 
apart beleidsterrein is met welomlijnde specifieke doelstellingen;

2. onderstreept dat de lidstaten en de Unie moeten streven naar versterking van de coördinatie 
tussen donors en verbetering van de werkverdeling, hetgeen moet bijdragen tot doeltreffender 
hulpverlening en verzoekt de EU-instellingen een grotere coördinerende rol op zich te 
nemen;

3. verheugt zich over het feit dat in het Verdrag van Lissabon de medebeslissingsprocedure op 
het terrein van ontwikkelingssamenwerking gehandhaafd blijft; benadrukt dat dit betekent 
dat het Parlement volledig gebruik moet maken van zijn bevoegdheden om de inhoud van de 
verordeningen vorm te geven en van zijn recht om democratische controle uit te oefenen op 
alle aspecten van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de EU;

4. merkt op dat de Europese Raad van 11 en 12 december 2008 het politieke besluit heeft 
genomen om het aantal commissarissen te handhaven op één per lidstaat en verzoekt de 
nieuwe voorzitter van de Commissie om, bij de toewijzing van de portefeuilles, rekening te 
houden met het noodzakelijke specifieke karakter van ontwikkelingssamenwerking als
autonoom beleidsterrein;

5. is verheugd over het instellen van de nieuwe belangrijke functie van Hoge 
Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, maar merkt op 
dat er een kans bestaat dat buitenlandse betrekkingen en veiligheidsbeleid prioriteit krijgen 
ten koste van de marginalisatie van ontwikkelingsprioriteiten; herinnert eraan dat in het 
Verdrag van Lissabon ontwikkelingsbeleid op hetzelfde niveau staat als overig buitenlands 
beleid;

6. benadrukt dat het personeel van de Europese dienst voor extern optreden voldoende 
ontwikkelingsdeskundigen moet bevatten;

7. is van mening dat het uitvoeren van het Verdrag van Lissabon een mogelijkheid is om de 
institutionele architectuur van de Europese Commissie te herzien en de verdeling van haar 
bevoegdheden over het directoraat-generaal Ontwikkeling (DG DEV) en het directoraat-
generaal Buitenlandse betrekkingen (DG RELEX) te verbeteren, gericht op het vergroten van 
de doelmatigheid en samenhang, namelijk door DG DEV verantwoordelijk te laten zijn voor 
al het beleid en alle programma's op het gebied van ontwikkelingssamenwerking in alle 
geografische gebieden (niet alleen ACS, maar ook landen die begunstigden zijn van het 
instrument voor ontwikkelingssamenwerking) en door EuropeAid te incorporeren in DG 
DEV; vraagt in deze context om een betere samenwerking tussen DG DEV en DG RELEX 
teneinde de overkoepelende doelen van het extern optreden van de EU na te streven;
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8. houdt vol dat er, om de samenhang in het ontwikkelingsbeleid te garanderen, op bestuurlijk 
niveau nog altijd behoefte bestaat aan een speciaal directoraat-generaal voor ontwikkeling, 
dat verantwoordelijk is voor het bepalen van het beleid alsmede voor het adviseren over en 
het beheren van de ontwikkelingssamenwerking van de EU.
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