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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по конституционни въпроси да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства факта, че Договорът от Лисабон гласи, че "политиката на Съюза в 
областта на сътрудничеството за развитие и политиките на държавите-членки се 
допълват и подсилват взаимно" и че главната цел на тази политика е "намаляването 
и, като крайна цел, изкореняването на бедността" и изтъква, че сътрудничеството за 
развитие представлява автономна и обособена политика с дефинирани специфични 
цели; 

2. подчертава, че държавите-членки и Съюзът следва да се стремят към по-висока 
степен на координация на донорите и по-добро разделение на труда, което ще 
допринесе за по-голяма ефективност на помощта и призовава институциите на ЕС 
да поемат по-голяма координационна роля;

3. приветства факта, че Договорът от Лисабон запазва процедурата за съвместно 
вземане на решения в областта на сътрудничеството за развитие; подчертава, че 
това означава, че Парламентът трябва да използва в пълна степен своите 
правомощия за оформяне съдържанието на регламентите, както и правата си за 
демократичен контрол върху всички аспекти на политиката за сътрудничество за 
развитие на ЕС; 

4. отбелязва, че заседанието на Европейския съвет от 11 и 12 декември 2008 г. взе 
политическото решение да запази броя на членовете на Комисията по един на 
държава-членка и изисква при разпределянето на портфейлите Комисията да зачита 
необходимата специфика на сътрудничеството за развитие като автономна сфера на 
политика;

5. настоява, че с оглед гарантирането на последователността на политиката за 
развитие, на административно ниво съществува постоянна необходимост от отделна 
Генерална дирекция „Развитие”, носеща отговорност за определянето на 
политиката, предоставянето консултации и управлението на политиката на ЕС, 
насочена към сътрудничеството за развитие.
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