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FÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för utveckling att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att dess uppgift att noga övervaka instrumentet för 
utvecklingssamarbete spelar en viktig roll i det demokratiska ansvarstagandet inom 
EU-systemet.

2. Europaparlamentet konstaterar att innan instrumentet för utvecklingssamarbete inrättades 
utvärderade parlamentet gemenskapsåtgärder riktade mot Latinamerika och Asien utifrån 
deras betydelse i ett bredare utrikespolitisk sammanhang. Parlamentet anser att man bör 
rätta till denna situation genom att involvera de berörda parlamentsutskotten 
och -delegationerna mer i den politiska översynen av beslut som rör medelinkomstländer 
och som fattas inom ramen för instrumentet för utvecklingssamarbete.

3. Europaparlamentet välkomnar den tonvikt som lagts på utvecklingsstöd och 
millennieutvecklingsmålen men anser att den nuvarande inriktningen av instrumentet för 
utvecklingssamarbete är alltför snäv. Parlamentet anser att kommissionen bör har 
möjlighet att agera med större flexibilitet då den vidtar åtgärder som överensstämmer 
med övergripande utrikespolitiska mål och som samtidigt främjar utveckling. Parlamentet 
anser att en det krävs en översyn av den externa finansieringsordningen för att rätta till de 
brister som denna situation ger upphov till.

4. Europaparlamentet välkomnar det förbättrade samarbete mellan parlamentet och 
kommissionen som är resultatet av att parlamentets politiska översyn av instrumentet för 
utvecklingssamarbete i högre grad har formaliserats. Parlamentet anser samtidigt att 
informationsflödena kan förbättras ytterligare. Parlamentet anser att man bör ägna mer 
uppmärksamhet åt frågor som rör kommittéförfarandet och värdet av den parlamentariska 
översynen som helhet.

5. Europaparlamentet anser att det skulle vara i bättre stånd att uppfylla denna viktiga 
funktion, såväl organisatoriskt som resursmässigt, exempelvis om det kunde dels främja 
sakkunskapen i specifika frågor genom att uppmuntra till specialisering i regioner och 
ämnesområden, bland annat genom att utse permanenta föredraganden för specifika 
översynsområden och geografiska områden, och dels ägna mer uppmärksamhet åt rätten 
till översyn. Parlamentet anser att det för tillfället finns för få tillförlitliga 
resultatindikatorer för att parlamentet eller kommissionen ska kunna göra någon objektiv 
bedömning av de konkreta följderna av specifika program. 
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