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KORT BEGRUNDELSE

EU's udviklingspolitik gavner helt klart Unionen, da den bidrager til global geopolitisk 
stabilitet, mindsker indvandringspresset og åbner nye handelsmarkeder. Når det er sagt, er 
dens primære formål imidlertid også at reducere fattigdom og fremme bæredygtig social og 
økonomisk udvikling for udviklingslandene og disses borgere. 

Vi kan derfor ikke, selv om det er en selvfølge, at den højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil vil arbejde 
for at støtte EU's politikker på områder som udenrigspolitik, handel og sikkerhed, tage det for 
givet, at den nye tjeneste vil lægge lige så stor vægt på at nå EU's udviklingspolitiske mål og 
2015-målene. 

Vi finder det følgelig særdeles vigtigt, at der i Europa-Parlamentets udtalelse udtrykkeligt 
henvises til udvikling, mere specifikt til EU's forpligtelser i henhold til Lissabon-traktaten til 
at udrydde fattigdom og til i udviklingslandenes interesse at sikre sammenhæng i politikkerne, 
samt til betydningen af at holde fast ved udviklingssamarbejde som et selvstændigt 
politikområde på lige fod med andre politikker på området for internationale forbindelser, 
med en tilhørende politisk og administrativ struktur.

FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

Punkt D a (nyt)

Da. der henviser til, at EU's og medlemsstaternes udviklingssamarbejdspolitikker i 
henhold til Lissabontraktaten supplerer og styrker hinanden gensidigt; der henviser 
til, at dette bør føre til større klarhed omkring rollefordelingen mellem Kommissionen 
og medlemsstaterne, mindre overlapning, øget donorkoordination og bedre 
arbejdsfordeling af hensyn til øget bistandseffektivitet og valuta for pengene,

Punkt D b (nyt)

Db. der henviser til, at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EEAS) bør gøre EU mere 
synlig som udviklingslandenes førende partner og bør bygge videre på EU's stærke 
forbindelser med udviklingslandene, som er baseret på EU's status som den største 
donor af officiel udviklingsbistand og humanitær bistand og som udviklingslandenes 
vigtigste handelspartner,

Punkt D c (nyt)

Dc. der henviser til, at Lissabontraktaten fremhæver udviklingssamarbejde som et 
selvstændigt politikområde med specifikke mål, der er placeret på lige fod med andre 
eksterne politikker og på ingen måde er underordnet udenrigs-, sikkerheds- eller 
forsvarspolitikken, hvilket indebærer en anerkendelse af, at sammenhængen inden 
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for udviklingspolitikken er lige så vigtig som sammenhængen mellem EU's 
forskellige eksterne aktioner,

Punkt D d (nyt)

Dd. der henviser til, at udryddelse af fattigdom er et af hovedformålene med traktaten om 
Den Europæiske Union i den udgave heraf, der følger af Lissabontraktaten (afsnit V 
om Unionens optræden udadtil, artikel 21, stk. 2, litra d), og hovedformålet med 
Unionens udviklingspolitik som fastsat i artikel 208 i traktaten om Den Europæiske 
Unions Funktionsmåde; der henviser til, at det i artikel 208 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde hedder, at Unionen "tager hensyn til målene for 
udviklingssamarbejdet i forbindelse med iværksættelse af politikker, der kan påvirke 
udviklingslandene"; der henviser til, at alle de EEAS-aktiviteter, der kan påvirke 
udviklingslandene, derfor må bidrage til udryddelse af fattigdom;

Punkt 4 - litra b

b) EU-udenrigstjenesten bør antage en form, der øger konsekvensen i Unionens optræden 
udadtil og dens repræsentation i de eksterne forbindelser (tekst udgår), hvorfor de 
enheder, der beskæftiger sig med eksterne forbindelser i snæver forstand, og 
overordnede stillinger i delegationerne i tredjelande bør lægges ind under denne 
tjeneste; afhængigt af udviklingen kan der gøres overvejelser over, hvilke andre 
funktioner der kan overdrages til EU-udenrigstjenesten;

Punkt 4 - litra c

c) det er imidlertid ikke nødvendigt at fratage Kommissionens generaldirektorater alle 
deres ansvarsområder inden for eksterne forbindelser; navnlig på områder, hvor 
Kommissionen har gennemførelsesbeføjelser, er det vigtigt at bevare integriteten i de 
nuværende fællesskabspolitikker, der har en ekstern dimension; Kommissionen bør 
skabe en særlig model for de berørte afdelinger, f.eks. generaldirektoraterne for handel, 
udvidelse og udvikling, forbindelser med stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet, 
EuropeAid, Det Europæiske Fællesskabs Kontor for Humanitær Bistand, afdelingen 
for menneskerettigheder og demokrati, afdelingen for valgbistand samt de eksternt 
orienterede enheder i Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender;

Punkt 4 - litra d a (nyt)

da) der er brug for en uafhængig kommissær for udvikling og humanitær bistand, som 
skal være medlem af kommissærkollegiet på lige fod med de øvrige kommissærer med 
ansvar for andre politikker på området for eksterne forbindelser; denne kommissær 
skal være ansvarlig for i nært samarbejde med den høje repræsentant at udforme og 
gennemføre udviklingssamarbejdspolitikken i såvel AVS-landene som andre 
udviklingslande;

Punkt 4 - litra d b (nyt)

db) i udvidet forstand betyder dette, at der i Kommissionen må oprettes et særligt 
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generaldirektorat for udvikling med ansvar for udformningen af politikker, politisk 
rådgivning og gennemførelse af Unionens udviklingssamarbejdspolitik; dette
generaldirektorat og alt det personale, der såvel i Bruxelles som i de oversøiske 
delegationer beskæftiger sig med gennemførelsen af Unionens udviklingspolitik, skal 
aflægge beretning til udviklingskommissæren; 

Punkt 5 - litra c a (nyt)

ca) EEAS skal råde over et tilstrækkeligt antal udviklingseksperter fra nationale 
ministerier og Kommissionens generaldirektorat for udvikling; tjenestemændene i 
dette generaldirektorat bør modtage deres instrukser fra udviklingskommissæren;

Punkt 6 - litra b

b) inddeles i et antal direktorater, som hver især bør have ansvar for et geostrategisk vigtigt 
område inden for EU's eksterne forbindelser, samt en række andre direktorater for 
udvikling, sikkerheds- og forsvarspolitiske spørgsmål, civil krisestyring, multilaterale 
og horisontale anliggender, menneskerettigheder og administrative spørgsmål;


