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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. erkender, eftersom EU-Udenrigstjenesten er en relativ ny organisation, at der ikke er gået 
tilstrækkelig lang tid til, at der kan foretages en fuldstændig vurdering af visse aspekter af 
dens organisation og funktionsmåde; udtrykker ikke desto mindre håb om, at der i 
midtvejsreformen vil blive foretaget en vurdering af merværdien af EU-Udenrigstjenesten 
for Unionens udviklingssamarbejde, og især om den har ført til en forbedring i kvaliteten 
og effektiviteten af udformningen af politikker og strategisk programmering under fuld 
overholdelse af målsætningerne for og de givne tilsagn under Unionens udviklingspolitik 
som fastlagt i artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og i den 
europæiske konsensus om udvikling1;

2. bekræfter på ny betydningen af at sikre bedre samordning og god forvaltningspraksis på 
udviklingsområdet på internationalt plan for at gøre det muligt for Unionen at tale med én 
stemme og opnå større synlighed;

3. minder om, at EU-Udenrigstjenesten spiller en vigtig rolle i planlægningen og 
programmeringen af Unionens bilaterale udviklingssamarbejde med partnerlande og 
regioner, og at den sammen med Kommissionen og under den kommissærs ansvar, som er 
ansvarlig for udviklingspolitik, står i spidsen for udarbejdelsen af alle strategiske, flerårige 
programmeringsdokumenter i forbindelse med instrumentet til finansiering af 
udviklingssamarbejde (DCI) og Den Europæiske Udviklingsfond (EDF);

4. opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til trods de indledende vanskeligheder 
at fortsætte deres indsats for en endnu tættere samordning af Unionens og dens 
medlemsstaters politikker for udviklingssamarbejde og krisestyringsstrukturer; tilskynder 
dem til at fremme et sådant samarbejde yderligere og at bygge videre på de positive 
erfaringer fra de fælles programmer for udviklingsbistand i den næste 
programmeringscyklus, der starter i 2014;

5. mener, at Unionen over for sine udviklingspartnere bør tjene som eksempel på fornuftig 
samordning; opfordrer endvidere EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at 
undersøge mulighederne for at deltage i trekantssamarbejde;

6. tilskynder Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at sørge for en endnu bedre balance 
mellem de to institutioners beføjelser på udviklingsområdet og til at sikre, at deres 
respektive personalebehov tilgodeses; opfordrer især til en klarere afgrænsning af ansvaret 
mellem EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af 
Cotonoupartnerskabsaftalen;

7. mener, at Rådets arbejdsgrupper om udviklingssamarbejde, humanitær bistand og 
fødevarebistand og samarbejde med AVS-landene ville være bedst tjent med en 

                                               
1 Betragtning 4, Rådets afgørelse af 26. juli 2010 om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal 
tilrettelægges og fungere (2010/427/EU).
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fortsættelse af det nuværende system med et formandskab, som medlemsstaternes 
repræsentanter varetager på skift, idet der tages hensyn til de eksterne politikområders 
særlig karakter og den vigtige rolle, medlemsstaterne spiller på disse områder;

8. gentager i denne sammenhæng, at det er nødvendigt at sikre en afbalanceret geografisk 
fordeling og kønsfordeling blandt de statsborgere fra alle medlemsstater, som er ansat i 
EU-Udenrigstjenesten;

9. understreger endvidere betydningen af undervisning i EU-Udenrigstjenesten i 
kønsrelaterede spørgsmål; understreger, at en sådan undervisning skal øge bevidstheden 
om spørgsmål vedrørende køn og ligestilling mellem kvinder og mænd;

10. gentager sin indtrængende opfordring til Kommissionens næstformand/Unionens 
højtstående repræsentant og til EU-Udenrigstjenesten om at foretage en klar prioritering af 
sammenhængen i udviklingspolitikken; opfordrer Kommissionen og EU-
Udenrigstjenesten til at udarbejde en klar strategi for at sikre sammenhæng i 
udviklingspolitikken, bl.a. ved at give en mere fremtrædende plads til sammenhængen i 
udviklingspolitikken i EU's politiske dialog med partnerlandenes regeringer, parlamenter, 
civilsamfundsorganisationer og andre interessenter, ved på en troværdig og operationel 
måde at inddrage sammenhængen i udviklingspolitikken i strategiske 
programmeringsdokumenter, ved at deltage i udarbejdelsen af det kommende rullende 
arbejdsprogram for sammenhæng i udviklingspolitikken og ved at udvikle et 
uddannelsesprogram om sammenhæng i udviklingspolitikken for alle nyansatte i EU-
Udenrigstjenesten;

11. påpeger den potentielle konflikt mellem sammenhæng i udviklingspolitikken og begrebet 
en "omfattende tilgang" til krisestyring uden for EU; opfordrer på det kraftigste EU-
Udenrigstjenesten og Kommissionen til at sørge for, at den "omfattende tilgang" ikke 
underminerer de specifikke mål og principper i udviklingssamarbejdet eller leder de 
begrænsede ressourcer væk fra fattigdomsbekæmpelse; fastholder endvidere, at EU's 
humanitære bistand ikke er et krisestyringsredskab, og minder EU-Udenrigstjenesten om 
dens forpligtelse1 til at fremme opfyldelsen af målene for den europæiske konsensus om 
humanitær bistand;

12. opfordrer Unionens højtstående repræsentant/næstformand i Kommissionen Catherine 
Ashton til at undertegne den europæiske konsensus om udvikling;

13. glæder sig over, at Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant årligt 
har henvendt sig til Udviklingsudvalget som et vigtigt skridt i retning af et meget større 
ansvar og en bedre udveksling af oplysninger om udviklingspolitiske anliggender; 
opfordrer Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant til at overveje 
yderligere måder til fremme af deres ansvar over for Parlamentet, herunder ved at give 
den ansvarlige minister i Rådets skiftende formandskab mandat til at tale på vegne af 
Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant om spørgsmål, der 
vedrører Rådets holdning til EU’s politik for udviklingssamarbejde.

                                               
1 Betragtning 4, Rådets afgørelse af 26. juli 2010 om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal 

tilrettelægges og fungere (2010/427/EU).
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14. opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at styrke sin rolle i internationale forhandlinger om 
politiske og udenrigspolitiske spørgsmål og især gøre brug af de diplomatiske midler, den 
råder over, til at fremme Den Internationale Straffedomstol (ICC) og minde tredjelande, 
særlig udviklingslande, om behovet for, at de støtter den og undertegner eller ratificerer 
den grundlæggende retsakt, hvis de endnu ikke har gjort det, idet der bør indsættes 
bindende klausuler i aftaler med tredjelande, der forpligter dem til at samarbejde med ICC 
eller endda at træffe restriktive foranstaltninger over for personer, som skal stilles for 
domstolen.
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