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Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet beklagar att endast 

ett litet antal bedömningar har gjorts av 

politikens effekter på utvecklingen och att 

man vid dessa inte har gjort någon 

noggrann bedömning av eventuella effekter 

på utvecklingsländer, trots att 

konsekvensbedömningar är ett viktigt 

redskap för att uppnå en konsekvent politik 

för utveckling. Parlamentet hoppas att 

paketet om bättre lagstiftning och dess 

riktlinjer kommer att förbättra denna 

situation genom att beakta utveckling och 

mänskliga rättigheter i alla 

konsekvensbedömningar och genom att 

öka öppenheten och insynen. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att systematiskt 

rådgöra med människorättsorganisationer i 

ett tidigt skede i den politiska processen 

och att införa starkare skyddsåtgärder och 

mekanismer för att uppnå en bättre balans i 

fråga om hur intressenter är representerade. 

Parlamentet välkomnar det offentliga 

samrådet i färdplanen, som ger externa 

intressenter, inklusive utvecklingsländer 

och civilsamhället, möjlighet att föra fram 

sina åsikter och delta aktivt. Parlamentet 

anser att det krävs mer systematiska 

efterhandsutvärderingar under 

genomförandet av EU:s politik. 

10. Europaparlamentet beklagar att endast 

ett litet antal bedömningar har gjorts av 

politikens effekter på utvecklingen och att 

man vid dessa inte har gjort någon 

noggrann bedömning av eventuella effekter 

på utvecklingsländer, trots att 

konsekvensbedömningar är ett viktigt 

redskap för att uppnå en konsekvent politik 

för utveckling. Parlamentet hoppas att 

paketet om bättre lagstiftning och dess 

riktlinjer kommer att förbättra denna 

situation genom att beakta utveckling och 

mänskliga rättigheter i alla 

konsekvensbedömningar och genom att 

öka öppenheten och insynen. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att systematiskt 

rådgöra med människorättsorganisationer i 

ett tidigt skede i den politiska processen 

och att införa starkare skyddsåtgärder och 

mekanismer för att uppnå en bättre balans i 

fråga om hur intressenter är representerade. 

Parlamentet välkomnar det offentliga 

samrådet i färdplanen, som syftar till att 

fastställa resultatet av en konsekvent 

politik för utveckling och dess effekter på 

utvecklingsländerna, och som ger externa 

intressenter, inklusive utvecklingsländer 

och civilsamhället, möjlighet att föra fram 

sina åsikter och delta aktivt. Parlamentet 

välkomnar också fältarbetet i färdplanen 

och fallstudierna, som på ett effektivt sätt 

kan bidra till en korrekt utvärdering av 

effekterna av en konsekvent politik för 
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utveckling. Parlamentet anser att det krävs 

mer systematiska efterhandsutvärderingar 

under genomförandet av EU:s politik. 

Or. en 


