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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna 

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna 

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna 

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om tillträdet till gemenskapens externa bistånd
(8977/2005 – C6-0156/2005 – 2005/0806(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets text (8977/2005)1,

– med beaktande av kommissionens ursprungliga förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2004)0313)2,

– med beaktande av rådets beslut att dela upp det ursprungliga förslaget till 
Europaparlamentet och rådet, 

– med beaktande av artikel 181a i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört 
parlamentet (C6-0156/2005),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utveckling (A6-0239/2005).

1. Europaparlamentet godkänner rådets text såsom ändrad av parlamentet.

2. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

3. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra den text som rådet skall höra Europaparlamentet om.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

1 Ännu ej offentliggjord i EUT.
2 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Rådets gemensamma ståndpunkt Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 1

(1) Bruket att direkt eller indirekt binda 
beviljandet av bistånd till köpet av varor och 
tjänster som anskaffats genom detta bistånd i 
givarlandet minskar biståndets effektivitet 
och är inte förenligt med en 
utvecklingspolitik som gynnar de fattiga. 
Avbindning av bistånd är inte ett mål i sig 
utan det bör användas som ett verktyg för att 
förstärka andra faktorer i kampen mot 
fattigdomen, såsom egenansvar, regional 
integration och kapacitetsuppbyggnad.

(1) Bruket att direkt eller indirekt binda 
beviljandet av bistånd till köpet av varor och 
tjänster som anskaffats genom detta bistånd i 
givarlandet minskar biståndets effektivitet 
och är inte förenligt med en 
utvecklingspolitik som gynnar de fattiga. 
Avbindning av bistånd är inte ett mål i sig 
utan det bör användas som ett verktyg för att 
förstärka andra faktorer i kampen mot 
fattigdomen, såsom egenansvar, regional 
integration och kapacitetsuppbyggnad, och 
vara inriktat på ökad egenmakt för de 
lokala och regionala leverantörerna av 
varor och tjänster i utvecklingsländerna.

Ändringsförslag 2
Skäl 6

(6) I en resolution från Europaparlamentet 
av den 4 september 2003 angående 
obundet bistånd noterade 
Europaparlamentet behovet av att göra 
gemenskapens bistånd ännu mera obundet. 
Parlamentet stödde de villkor som 
fastställts i meddelandet och godkände de 
åtgärder som föreslagits. Parlamentet 
framhöll också att det är nödvändigt att 
fortsätta debatten om att göra biståndet 
mera obundet på grundval av 
kompletterande undersökningar och 
välgrundade förslag.

(6) I en resolution från Europaparlamentet 
av den 4 september 2003 angående 
obundet bistånd noterade 
Europaparlamentet behovet av att göra 
gemenskapens bistånd ännu mera obundet. 
Parlamentet stödde de villkor som 
fastställts i meddelandet och godkände de 
åtgärder som föreslagits. Parlamentet 
framhöll också att det är nödvändigt att 
fortsätta debatten om att göra biståndet 
mera obundet på grundval av 
kompletterande undersökningar och 
välgrundade förslag, och begärde 
uttryckligen en klar preferens för lokalt 
och regionalt samarbete och gynnande av 
– i prioritetsordning – leverantörer från 
mottagarländerna, angränsande 
utvecklingsländer och andra 
utvecklingsländer, i syfte att stärka 
mottagarländernas ansträngningar att 
förbättra sin egen produktion på 
nationellt, regionalt och lokalt plan 
liksom på familjenivå, samt åtgärder som 
syftar till att förbättra allmänhetens 
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tillgång till livsmedel och grundläggande 
tjänster, i linje med lokala sedvänjor och 
produktions- och handelssystem.

Ändringsförslag 3
Skäl 7

(7) Det är nödvändigt att ta hänsyn till flera 
faktorer när tillträdet till gemenskapens 
externa bistånd skall fastställas. Genom 
reglerna om stödberättigande i artikel 3 
fastställs villkoren för tillträdet för 
personer. Genom ursprungsreglerna i 
artikel 4 fastställs villkoren för tillträdet för 
utrustning och material som inköpts av 
stödberättigade personer. Tillträdet för en 
viss kategori av personer medges i 
artikel 3 under förutsättning att 
ömsesidighet tillämpas. Definitionen av 
och villkoren för genomförandet av 
principen om ömsesidighet fastställs i 
artikel 5. Undantagen och genomförandet 
av dessa fastställs i artikel 6. Särskilda 
bestämmelser angående de åtgärder som 
finansieras genom en internationell 
organisation eller en regional organisation, 
eller som medfinansieras med ett 
tredjeland, fastställs i artikel 7. Särskilda 
bestämmelser angående det humanitära 
biståndet fastställs i artikel 8.

(7) Det är nödvändigt att ta hänsyn till flera 
faktorer när tillträdet till gemenskapens 
externa bistånd skall fastställas. Genom 
reglerna om stödberättigande i artikel 3 
fastställs villkoren för tillträdet för 
personer. Genom ursprungsreglerna i 
artikel 4 fastställs villkoren för tillträdet för 
utrustning och material som inköpts och 
experter som anställts av stödberättigade 
personer. Definitionen av och villkoren för 
genomförandet av principen om 
ömsesidighet fastställs i artikel 5. 
Undantagen och genomförandet av dessa 
fastställs i artikel 6. Särskilda 
bestämmelser angående de åtgärder som 
finansieras genom en internationell 
organisation eller en regional organisation, 
eller som medfinansieras med ett 
tredjeland, fastställs i artikel 7. Särskilda 
bestämmelser angående det humanitära 
biståndet fastställs i artikel 8.

Ändringsförslag 4
Skäl 8a (nytt)

(8a) När kontrakt tilldelas inom ramen för 
ett gemenskapsinstrument skall särskild 
hänsyn tas till respekten för ILO:s 
internationellt överenskomna 
grundläggande arbetsnormer, det vill säga 
konventionerna om föreningsfrihet och 
kollektivförhandlingar, avskaffande av 
tvångsarbete, avskaffande av 
diskriminering i arbetslivet och 
avskaffande av barnarbete.
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Ändringsförslag 5
Skäl 8b (nytt)

(8b) När kontrakt tilldelas inom ramen för 
ett gemenskapsinstrument skall särskild 
hänsyn tas till respekten för följande 
internationellt överenskomna 
miljökonventioner: konventionen om 
biologisk mångfald från 1992, 
Cartagenaprotokollet om biosäkerhet från 
2000 samt Kyotoprotokollet till 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar från 1997. 

Ändringsförslag 6
Artikel 3, punkt 2

(2) Deltagande i tilldelningen av 
upphandlingskontrakt eller kontrakt om 
gåvobistånd som finansieras genom ett 
gemenskapsinstrument med en tematisk 
räckvidd enligt definitionen i bilaga I del A 
skall vara öppet för alla juridiska personer 
som är medborgare i ett utvecklingsland 
eller ett övergångsland såsom de 
definieras i OECD/DAC:s förteckningar i 
bilaga II, utöver de juridiska personer som 
redan är behöriga i enlighet med respektive 
instrument.

(2) Deltagande i tilldelningen av 
upphandlingskontrakt eller kontrakt om 
gåvobistånd som finansieras genom ett 
gemenskapsinstrument med en tematisk 
räckvidd enligt definitionen i bilaga I del A 
skall vara öppet för alla juridiska personer 
som är medborgare i ett utvecklingsland 
såsom det definieras i OECD/DAC:s 
förteckning i bilaga II, utöver de juridiska 
personer som redan är behöriga i enlighet 
med respektive instrument.

Ändringsförslag 7
Artikel 3, punkt 3

(3) Deltagande i tilldelningen av 
upphandlingskontrakt eller kontrakt om 
gåvobistånd som finansieras genom ett 
gemenskapsinstrument med en geografisk 
räckvidd enligt definitionen i bilaga I del B 
skall vara öppet för alla juridiska personer 
som är medborgare i ett utvecklingsland 
eller ett övergångsland såsom de 
definieras i OECD/DAC:s förteckningar i 
bilaga II och som uttryckligen anges vara 
stödberättigade, liksom de som redan 
angivits som berättigade i enlighet med 
respektive instrument.

(3) Deltagande i tilldelningen av 
upphandlingskontrakt eller kontrakt om 
gåvobistånd som finansieras genom ett 
gemenskapsinstrument med en geografisk 
räckvidd enligt definitionen i bilaga I del B 
skall vara öppet för alla juridiska personer 
som är medborgare i ett utvecklingsland 
såsom det definieras i OECD/DAC:s 
förteckning i bilaga II och som 
uttryckligen anges vara stödberättigade, 
liksom de som redan angivits som 
berättigade i enlighet med respektive 
instrument.
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Ändringsförslag 8
Artikel 3, punkt 5

(5) Reglerna för stödberättigande i denna 
artikel gäller inte de experter som föreslås 
av anbudsgivare vilka deltar i 
tilldelningen av upphandlingskontrakt. 
Dessa experter kan vara av vilken 
nationalitet som helst.

utgår

Ändringsförslag 9
Artikel 3a (ny)

Artikel 3a
Experter

De experter som anställs av de 
anbudsgivare som definieras i artiklarna 3 
och 7 kan vara av vilken nationalitet som 
helst. Denna artikel påverkar inte 
tillämpningen av de kvalitativa och 
finansiella kraven i gemenskapens 
bestämmelser om upphandling.

Ändringsförslag 10
Artikel 4

All utrustning och allt material som inköps 
inom ramen för ett kontrakt som 
finansieras genom ett 
gemenskapsinstrument skall ha ursprung i 
gemenskapen eller i ett stödberättigat land 
enligt artikel 3 i denna förordning. 
Ursprung enligt denna förordning 
definieras i den berörda 
gemenskapslagstiftningen om 
ursprungsregler för tulländamål.

All utrustning och allt material som inköps 
inom ramen för ett kontrakt som 
finansieras genom ett 
gemenskapsinstrument skall ha ursprung i 
gemenskapen eller i ett stödberättigat land 
enligt artiklarna 3 och 6 i denna 
förordning. Ursprung enligt denna 
förordning definieras i den berörda 
gemenskapslagstiftningen om 
ursprungsregler för tulländamål.

Ändringsförslag 11
Artikel 5, punkt 1

(1) Ömsesidigt tillträde till EG:s externa 
bistånd skall beviljas ett land som omfattas 
av räckvidden för artikel 3.4, förutsatt att 
ett sådant land beviljar medlemsstaterna i 
Europeiska unionen tillträde på lika villkor.

(1) Ömsesidigt tillträde till gemenskapens 
externa bistånd skall beviljas ett land som 
omfattas av räckvidden för artikel 3.4, 
förutsatt att ett sådant land beviljar 
medlemsstaterna i Europeiska unionen och 
det berörda mottagarlandet tillträde på 
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lika villkor.

Ändringsförslag 12
Artikel 5, punkt 2

(2) Ömsesidigt tillträde till EG:s externa 
bistånd skall beviljas på grundval av en 
jämförelse mellan EU och övriga givare 
och skall avse hela sektorn enligt 
OECD/DAC:s definition av kategorier, 
eller hela landet (givare eller mottagare). 
Beslutet att bevilja ett givarland 
ömsesidighet skall ske på grundval av hur 
öppet och enhetligt givarstödet är och på 
dess proportionalitet, inbegripet dess 
kvalitativa och kvantitativa art.

(2) Ömsesidigt tillträde till gemenskapens 
externa bistånd skall beviljas på grundval 
av en jämförelse mellan EU och övriga 
givare och skall avse sektorn enligt 
OECD/DAC:s definition av kategorier, 
eller landet (oberoende av om det gäller ett 
givar- eller mottagarland). Beslutet att 
bevilja ett givarland ömsesidighet skall ske 
på grundval av hur öppet och enhetligt 
givarstödet är och på dess proportionalitet, 
inbegripet dess kvalitativa och kvantitativa 
art.

Ändringsförslag 13
Artikel 5, punkt 3

(3) Ömsesidigt tillträde till EG:s externa 
bistånd skall fastställas genom ett särskilt 
beslut avseende ett visst land eller en viss 
regional grupp av länder. Ett sådant beslut 
skall antas i enlighet med rådets 
beslut 1999/468/EG av den kommitté som 
har ansvar för det berörda instrumentet 
och med beaktande av de förfaranden som 
gäller för detta. Ett sådant beslut skall gälla 
i minst ett år.

(3) Ömsesidigt tillträde till gemenskapens 
externa bistånd skall fastställas genom ett 
särskilt beslut avseende ett visst land eller 
en viss regional grupp av länder. Ett sådant 
beslut skall antas i enlighet med rådets 
beslut 1999/468/EG av den kommitté som 
är knuten till den berörda rättsakten och 
med beaktande av de förfaranden som 
gäller för detta. Ett sådant beslut skall gälla 
i minst ett år.

Ändringsförslag 14
Artikel 5, punkt 4

(4) Ömsesidigt tillträde till EG:s externa 
bistånd skall i enlighet med punkt II a i 
OECD/DAC:s rekommendation från 2001 
angående avbindning av det offentliga 
utvecklingsbiståndet till förmån för de 
minst utvecklade länderna som avses i 
bilaga IV automatiskt beviljas de 
tredjeländer som förtecknas i bilaga III.

(4) Ömsesidigt tillträde till gemenskapens 
externa bistånd i de minst utvecklade 
länderna i enlighet med bilaga II skall 
automatiskt beviljas de tredjeländer som 
förtecknas i bilaga III.

Ändringsförslag 15
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Artikel 5, punkt 5

(5) Samråd skall ske med mottagarländerna 
så långt detta är möjligt inom ramen för 
den process som beskrivs i punkterna 1–3.

(5) Samråd skall ske med mottagarländerna 
inom ramen för den process som beskrivs i 
punkterna 1, 2 och 3.

Ändringsförslag 16
Artikel 7, rubrik

Åtgärder som inbegriper internationella 
institutioner eller tredjeländer

Åtgärder som inbegriper internationella 
institutioner eller samfinansiering

Ändringsförslag 17
Artikel 7, punkt 1

(1) När gemenskapens finansiering avser 
en åtgärd som genomförs genom en 
internationell organisation skall 
deltagandet i de tillämpliga 
kontraktsförfarandena vara öppet för alla 
juridiska personer som är stödberättigade 
enligt artikel 3 liksom för alla juridiska 
personer som är stödberättigade enligt den 
organisationens regler, och det skall sörjas 
för att samtliga givare garanteras en jämlik 
behandling. Samma regler skall gälla för 
utrustning och material.

(1) När gemenskapens finansiering avser 
en åtgärd som genomförs genom en 
internationell organisation skall 
deltagandet i de tillämpliga 
kontraktsförfarandena vara öppet för alla 
juridiska personer som är stödberättigade 
enligt artikel 3 liksom för alla juridiska 
personer som är stödberättigade enligt den 
organisationens regler, och det skall sörjas 
för att samtliga givare garanteras en jämlik 
behandling. Samma regler skall gälla för 
utrustning, material och experter.

Ändringsförslag 18
Artikel 7, punkt 2

(2) När gemenskapens finansiering avser 
en åtgärd som samfinansieras med ett 
tredjeland för vilket ömsesidigheten i 
artikel 5 gäller, eller med en regional 
organisation, skall deltagandet i de 
tillämpliga kontraktsförfarandena vara 
öppet för alla juridiska personer som är 
stödberättigade enligt artikel 3 liksom för 
alla juridiska personer som är medborgare 
i ett sådant tredjeland eller i länder som är 
medlemmar i denna regionala 
organisation. Samma regler skall gälla för 
utrustning och material.

(2) När gemenskapens finansiering avser 
en åtgärd som samfinansieras med ett 
tredjeland för vilket ömsesidigheten i 
artikel 5 gäller, eller med en regional 
organisation eller en medlemsstat, skall 
deltagandet i de tillämpliga 
kontraktsförfarandena vara öppet för alla 
juridiska personer som är stödberättigade 
enligt artikel 3 liksom för alla juridiska 
personer som är stödberättigade enligt 
bestämmelserna i ett sådant tredjeland, en 
sådan regional organisation eller berörd 
medlemsstat. Samma regler skall gälla för 
utrustning, material och experter.
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Ändringsförslag 19
Artikel 7, punkt 3

(3) Reglerna för stödberättigande i denna 
artikel gäller inte de experter som föreslås 
av anbudsgivare vilka deltar i 
tilldelningen av upphandlingskontrakt. 
Dessa experter kan vara av vilken 
nationalitet som helst.

utgår

Ändringsförslag 20
Artikel 7a, rubrik (ny)

Artikel 7a
Respekt för grundläggande principer och 
förstärkande av lokala marknader
(1) För att påskynda utrotningen av 
fattigdom genom främjande av lokala 
kapaciteter, marknader och inköp, skall 
särskild hänsyn tas till lokal och regional 
upphandling i partnerländer.
(2) Anbudsgivare som tilldelats kontrakt 
skall följa internationella grundläggande 
arbets- och miljönormer, såsom ILO:s 
grundläggande arbetsnormer, 
konventionerna om föreningsfrihet och 
kollektivförhandlingar, utrotning av 
tvångsarbete, avskaffande av 
diskriminering i arbetslivet samt 
avskaffande av barnarbete.
(3) Utvecklingsländernas möjligheter att 
få tillträde till gemenskapens externa 
bistånd bör underlättas genom alla former 
av lämpligt tekniskt bistånd.
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MOTIVERING

0. Inledande anmärkning

Den 26 april 2004 förelade kommissionen Europaparlamentet och rådet ett förslag till 
förordning om tillträdet till gemenskapens externa bistånd, i syfte att ytterligare avbinda 
gemenskapsbistånd inom de områden som täcks av anbudsförfaranden för varor och tjänster 
som omfattas av externt bistånd. Kommissionens avsikt var att med stöd av en enda 
övergripande förordning (enligt medbeslutandeförfarandet) införa nödvändiga ändringar 
avseende tillgången till gemenskapsstödet inom ramen för de 26 tematiska och geografiska 
gemenskapsinstrumenten på området för gemenskapens externa bistånd.

Den 29 april 2005 meddelade rådet Europaparlamentet sitt beslut att dela upp kommissionens 
ursprungliga förslag och den 18 maj 2005 fick parlamentet ett förslag till rådets förordning 
enligt vilket samrådsförfarandet skulle tillämpas för de tio gemenskapsinstrument som anges i 
bilagan och som upprättats enligt samrådsförfarandet. 

Parlamentet understryker att medbeslutandeförfarandet i princip bör tillämpas när detta är 
lagligt och tekniskt möjligt, men accepterar i detta särskilda fall rådets beslut att dela upp 
förordningen på rättsliga grunder (förordningar som antagits enligt samrådsförfarandet bör 
också ändras enligt lämpligt förfarande). Parlamentet understryker dock klart och tydligt att 
detta inte får tolkas som ett prejudikat för framtida förslag till rättsakter som föreläggs 
parlamentet.

1. Bakgrund

Denna övergripande förordning befäster leverantörers tillträde till samtliga program för 
utvecklingsbistånd som finansieras ur EU:s budget. Kriterierna och undantagen i förordningen 
fastslår vilka personer och varor som kan komma i fråga inom ramen för instrumenten.

Avbindning har fått särskild drivkraft på europeisk nivå. Efter Monterrey-överenskommelsen 
tog kommissionen initiativet till ett förslag om att ytterligare avbinda gemenskapens 
biståndsprogram och att framskrida mot en fullständig avbindning av medlemsstaternas 
bilaterala bistånd. Eftersom EU utgör det största givarblocket, vars andel uppgår till 
50 procent av allt internationellt bistånd, kan detta initiativ ha stor inverkan på 
givarsamfundet. Uppskattningsvis 49 procent av europeiskt bilateralt bistånd är bundet eller 
delvis bundet. Att helt och hållet göra detta bistånd obundet kunde innebära en 
effektivitetsvinst på 2–3 miljarder US-dollar1.

Både rådet (slutsatserna från rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) av den 
20 maj 2003) och Europaparlamentet (Fernández Martín-betänkandet från 2003 
(A5-0190/2003) har efterlyst en förordning om avbindning av bistånd, vilken sträcker sig 
längre än OECD/DAC:s (OECD:s kommitté för utvecklingsbistånd) rekommendation från 
2001 om avbindning av det offentliga utvecklingsbiståndet till de minst utvecklade länderna. 
Med detta förslag tar unionen också hänsyn till DAC:s rekommendation i dess inbördes 
bedömning av EU:s utvecklingspolitik från 2002. I denna konstateras det att förslaget att 
överväga en avbindning av EU:s offentliga utvecklingsbistånd utan att göra åtskillnad mellan 
de minst utvecklade länderna och övriga utvecklingsländer välkomnas, likaså inkluderingen 
av livsmedelsbistånd och transporter. Vidare uppges det att gemenskapen måste fastställa en 

1 Ur: ”An Independent Study on the Further Untying of European Aid”, juli 2004.
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tidsram för genomförandet samt bevara sådana delar av den nuvarande politiken som 
utvecklingsländerna kan dra nytta av (t.ex. systemet med förmånspriser för AVS-länderna) på 
ett sätt som är helt förenligt med principerna, samförstånden och överenskommelserna i 
DAC:s rekommendation.

2. Den föreslagna förordningens räckvidd

I skäl 1 anges det att ”avbindning av bistånd är inte ett mål i sig utan det bör användas som ett 
verktyg för att förstärka andra faktorer i kampen mot fattigdomen, såsom egenansvar, regional 
integration och kapacitetsuppbyggnad”. Dessa mål motsvarar de mål för avbindning av 
bistånd som fastställs i OECD/DAC:s rekommendation från 2001. 

Tyvärr förefaller det som om en minskning av transaktionskostnaderna varit den enda 
måttstocken för att bedöma om och hur vissa instrument för utvecklingsbistånd skall 
avbindas.

Frågan om avbindning av bistånd och de särskilda villkoren för varje instrument måste 
behandlas ur ett utvecklingsperspektiv. De instrument som skall avbindas och villkoren för 
avbindningen måste fastslås utifrån instrumentens bidrag till att uppnå huvudmålen för 
utvecklingsbistånd: fattigdomsminskning genom förverkligande av millenniemålen, ökat 
inflytande för lokala samhällen i mottagarländerna, så att dessa kan få fullt egenansvar för sin 
egen utvecklingsprocess (bl.a. genom lokal kapacitetsuppbyggnad) samt regional integration 
som ett verktyg för en smidigare integrering i världsekonomin. Om avbindning av bistånd inte 
beaktas och regleras i detta sammanhang finns det risk för att biståndet motverkar sitt eget 
syfte och förhindrar uppnåendet av de utvecklingsmål som det skall främja. Det är i detta 
avseende den föreslagna förordningen medför vissa problem.

3. Problemområden

A. Givarna
Möjligheten för industriländer och övergångsländer att, endast på basis av ekonomiska och 
finansiella kriterier och utan några som helst icke-finansiella krav, delta i offentlig 
upphandling, kan få skadliga konsekvenser för EU, eftersom detta kan resultera i att kontrakt 
tilldelas länder som har konkurrensfördelar på grund av att de utövar social dumpning. Detta 
skulle innebära att EU, när det gäller utvecklingssamarbete, överger vissa grundläggande 
värden (social, miljörelaterad och hållbar utveckling) som respekteras internt och inom ramen 
för Cotonouavtalet. Förordningen bör sammankoppla deltagande i ett anbudsförfarande med 
anbudsgivarens formella åtagande att följa en rad miniminormer (konventionerna om 
föreningsfrihet, kollektivförhandlingar, avskaffande av tvångsarbete, avskaffande av 
diskriminering i arbetslivet samt avskaffande av barnarbete). Dessa kriterier skall alltid utgöra 
villkor för inköp av varor och tjänster. Företag som är baserade eller verkar i länder som inte 
formellt förpliktigat sig att följa dessa internationella konventioner skall utestängas från att 
delta i anbudsförfaranden.

Ömsesidighet gentemot tredjeländer (artikel 5)
I förordningen krävs inte att tredjeländer, som enligt förslaget ges möjlighet att konkurrera i 
anbudsförfaranden i anslutning till gemenskapens externa bistånd (särskilt 
övergångsländerna), i gengäld öppnar sina marknader för anskaffandet av varor och tjänster 
för länder som mottar detta externa bistånd. Ett sådant krav bör införas.
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Begreppet ömsesidighet, såsom det definieras i punkt 2, är för vagt och måste specificeras 
(indikatorer som gör det möjligt att mäta ”överensstämmelsen” och ”proportionaliteten” hos 
givarstödet samt dess ”kvalitativa och kvantitativa art”). Detta kan göras genom tillsättandet 
av gemensamma bilaterala tekniska kommittéer med experter från EU och det andra 
givarlandet.

B. Bidragsmottagarna
Förordningen tar inte hänsyn till rådets slutsats från maj 2003 enligt vilken avbindning av 
bistånd, när det gäller utvecklingsländer, skall ske under följande villkor: största möjliga 
deltagande från mottagarlandets sida, särskilt med beaktande av behovet att garantera 
utvecklingen av den nationella och/eller regionala kapaciteten. I resolution A5-0190/2003 
upprepar parlamentet rådets rekommendation och preciserar att bestämmelserna om 
avbindning av bistånd måste ”kopplas till en tydlig viljeyttring om lokalt och regionalt 
samarbete, där man, i fallande ordning, prioriterar leverantörer från mottagarlandet, 
utvecklingsländer som är grannar till mottagarlandet samt andra utvecklingsländer”. Om ett 
sådant explicit preferenssystem inte införs i förordningen är det sannolikt att detta mål inte 
kommer att uppnås, med beaktande av att lokala och regionala aktörer befinner sig i ett 
ofördelaktigt konkurrensläge till följd av tekniska, ekonomiska, institutionella och strukturella 
begränsningar.

C. Åtgärder som omfattar internationella institutioner eller tredjeländer (artikel 7)
För att garantera utvecklingsmålen bör denna förordning omfatta en punkt som undantar 
åtgärder vars mål är att stödja mottagarländernas ansträngningar att förbättra sin egen 
livsmedelsproduktion på regional, nationell och lokal nivå, samt på familjenivå, och därtill 
åtgärder som syftar till att förbättra tillgängligheten och allmänhetens tillgång till livsmedel 
och grundläggande tjänster. Dessa åtgärder skall vara i överensstämmelse med lokala 
traditioner och produktions- och handelssystem, och dessutom vara fullt integrerade i 
mottagarens utvecklingspolitik. För dessa åtgärder bör de preferenser som Europaparlamentet 
efterlyser tillämpas (se föregående punkt).
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