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POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja dejstvo, da lizbonska pogodba določa, da se „politika razvojnega sodelovanja 
Unije ter politike držav članic med seboj dopolnjujejo in krepijo“ in da je glavni cilj te 
politike „zmanjšanje in dolgoročno izkoreninjenje revščine“, ter poudarja, da je politika 
razvojnega sodelovanja avtonomna in prepoznavna politika z opredeljenimi posebnimi 
cilji;

2. poudarja, da si morajo države članice in Unija prizadevati za okrepljeno usklajevanje na 
področju donatorstva in za boljšo delitev dela, kar mora prispevati k večji učinkovitosti 
pomoči, ter poziva institucije EU, naj v večji meri izvajajo usklajevalno vlogo;

3. pozdravlja dejstvo, da lizbonska pogodba ohranja postopek soodločanja na področju 
razvojnega sodelovanja; poudarja, da to pomeni, da mora Parlament v celoti izkoristiti 
svoje pristojnosti za oblikovanje vsebine uredb in svojo pravico do demokratičnega 
nadzora vseh vidikov politike razvojnega sodelovanja EU;

4. ugotavlja, da je Evropski svet na zasedanju dne 11. in 12. decembra 2008 sprejel 
politično odločitev, da bo ohranil enako število Komisarjev, in sicer po enega iz vsake 
države članice, ter poziva novega predsednika Komisije, naj pri razporejanju delovnih 
področij upošteva potrebne posebnosti razvojnega sodelovanja kot avtonomnega 
političnega področja;

5. odobrava ustanovitev nove pomembne funkcije visokega predstavnika Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko, vendar ugotavlja, da obstaja nevarnost, da bodo zunanji 
odnosi in varnostne politike opredeljeni kot prednostni na račun razvojnih prednostnih 
nalog; opozarja, da so v lizbonski pogodbi razvojna politika in druge zunanje politike na 
isti ravni;

6. poudarja, da bi moralo osebje Evropske službe za zunanjepolitično delovanje vključevati 
zadostno število razvojnih strokovnjakov;

7. je prepričan, da bo izvajanje lizbonske pogodbe priložnost za pregled institucionalne 
ureditve Evropske komisije in izboljšanje razdelitve pristojnosti med generalnim 
direktoratom Komisije za razvoj (GD DEV) in zunanje zadeve (GD RELEX), z namenom 
povečanja učinkovitosti in skladnosti, in sicer tako, da bi bil generalni direktorat za razvoj 
pristojen za vse politike razvojnega sodelovanja in programe na vseh geografskih 
področjih (ne le za države AKP, ampak tudi za države, ki so upravičene do instrumenta 
razvojnega sodelovanja), ter da bi bil EuropeAid vključen v generalni direktorat za 
razvoj; v zvezi s tem poziva k večjemu sodelovanju med generalnim direktoratom za 
razvoj in generalnim direktoratom za zunanje zadeve pri uresničevanju splošnih ciljev 
zunanjega delovanja EU;

8. vztraja, da je za zagotovitev skladnosti razvojnih politik na upravni ravni treba ustanoviti 
poseben generalni direktorat za razvoj, ki bo pristojen za oblikovanje politike, svetovanje 
in vodenje razvojnega sodelovanja Evropske unije.
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