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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια 
επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επικροτεί το γεγονός ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας ορίζει ότι «η πολιτική της Ένωσης 
στον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη και οι αντίστοιχες πολιτικές των κρατών 
μελών αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοενισχύονται» και ότι o κύριος στόχος της 
συγκεκριμένης πολιτικής είναι «ο περιορισμός και, μακροπρόθεσμα, η εξάλειψη της 
φτώχειας» και τονίζει ότι η συνεργασία για την ανάπτυξη αποτελεί αυτόνομο και 
ξεχωριστό τομέα πολιτικής με καθορισμένους, συγκεκριμένους στόχους·

2. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη και η Ένωση οφείλουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την ενίσχυση του συντονισμού των δωρητών και τη βελτίωση του 
καταμερισμού της εργασίας, κάτι που θα συμβάλλει στην αύξηση της 
αποτελεσματικότητας της βοήθειας, και καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
διαδραματίσουν πιο ενεργό συντονιστικό ρόλο·

3. επικροτεί το γεγονός ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας διατηρεί τη διαδικασία συναπόφασης 
στον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη· τονίζει ότι αυτό σημαίνει ότι το 
Κοινοβούλιο οφείλει να αξιοποιήσει πλήρως τις εξουσίες που διαθέτει για τη διαμόρφωση 
του περιεχομένου των κανονισμών, καθώς και το δικαίωμά του για δημοκρατικό έλεγχο 
επί όλων των πτυχών της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της συνεργασίας για την 
ανάπτυξη·

4. σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 11ης και 12ης Δεκεμβρίου 2008 έλαβε την 
πολιτική απόφαση να διατηρήσει τον αριθμό των Επιτρόπων σε έναν ανά κράτος μέλος 
και ζητεί από τον νέο Πρόεδρο της Επιτροπής να σεβαστεί, κατά την κατανομή των 
χαρτοφυλακίων, την αναγκαία ιδιαιτερότητα της συνεργασίας για την ανάπτυξη ως 
αυτόνομου τομέα πολιτικής·

5. επιμένει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή των πολιτικών για την ανάπτυξη, 
υπάρχει συνεχής ανάγκη να ιδρυθεί ειδική Γενική Διεύθυνση για την ανάπτυξη σε 
διοικητικό επίπεδο, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό των πολιτικών, την 
παροχή συμβουλών και τη διαχείριση του τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη της 
ΕΕ.
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