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FORSLAG 

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

1. glæder sig over, at Det Europæiske Råd på mødet i Bruxelles i juni 2004 vedtog den 
endelige tekst til forfatningstraktaten, som er et resultat af det vanskelige og komplekse 
arbejde, der er udført af Det Europæiske Konvent om Europas fremtid og 
regeringskonferencen; 

2. anser udarbejdelsen af forfatningstraktaten for at være et historisk skridt i den rigtige 
retning i den europæiske integrationsproces, da den for første gang anerkender udvikling 
og humanitær bistand som et princip og et ansvar, der definerer Den Europæiske Unions 
karakter og tiltag; betragter det som et vigtigt fremskridt, at udviklingspolitikkens mål nu 
skal forfølges i forbindelse med alle Unionens politikområder; 

3. konstaterer, at Kommissionens rolle i forbindelse med forhandlinger om handelsaftaler er 
blevet styrket, og at Europa-Parlamentet har en, om end begrænset, ret til at blive 
orienteret; betragter dette som et fremskridt i retning af mere effektivitet samt mere 
åbenhed; 

4. glæder sig over, at Den Europæiske Union med vedtagelsen af forfatningstraktaten vil få 
den længe ventede status som juridisk person, hvilket vil give den større indflydelse på 
den internationale scene, især i forholdet til FN og dets forskellige organer; understreger, 
at EU derfor vil opnå større repræsentativitet, ansvar og effektivitet samt et større 
potentiale i sine forbindelser med udviklingslandene; understreger endvidere, at Den 
Europæiske Unions status som juridisk person vil give Kommissionens delegationer over 
hele verden en højere status, især delegationerne i lande i Afrika, Vestindien og 
Stillehavet (AVS) og mere generelt i udviklingslandene; 

5. påpeger, at princippet om solidaritet med udviklingslandene takket være 
forfatningstraktaten er blevet en af Den Europæiske Unions grundlæggende værdier, som 
definerer dens identitet og styrer dens handlinger; 

6. erindrer om, at solidariteten inden for Europa - en af de grundlæggende værdier - siden 
begyndelsen af den europæiske integrationsproces har vist sig at være en garant for 
stabilitet og fred i Europa; understreger endvidere, at EU i overensstemmelse med denne 
tradition for europæisk solidaritet nu har taget et vigtigt skridt i den rigtige retning ved i 
forfatningstraktaten at anerkende, at solidariteten ikke kan begrænses til Unionens eget 
territorium og dens befolkninger, men også bør række ud over Unionens grænser; 

7. glæder sig over, at global solidaritet anerkendes som et ledende princip for de forskellige 
EU-politikker, og at global solidaritet med vedtagelsen af forfatningstraktaten vil danne 
grundlaget for EU-tiltag inden for udvikling og humanitær bistand; er af den 
overbevisning, at det vil være med til at sikre fred og stabilitet i verden, at solidaritet 
betragtes som et globalt anliggende; 
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8. bemærker, at dets tidligere udtalelse var baseret på den grundtekst, der blev udarbejdet af 
Det Europæiske Konvent om Europas fremtid, og glæder sig over, at den endelige udgave 
af forfatningen overtager det meste af det, Parlamentet har opnået på områderne 
udviklingspolitik, internationalt samarbejde og humanitær bistand; bekræfter derfor 
indholdet i den tidligere udtalelse, der havde Anders Wijkman som ordfører1, og de 
konklusioner, udvalget vedtog i juli 2003; 

9. er meget tilfreds med, og finder det yderst vigtigt, at udryddelse af fattigdom er blevet 
medtaget i forfatningstraktaten som et hovedmål for EU's udviklingspolitik; finder det 
overordentlig vigtigt, at årtusindmålene mainstreames ind i hele Unionens optræden 
udadtil; 

10. udtrykker tilfredshed med, at mange af dets anbefalinger er blevet indarbejdet i den 
endelige udgave af forfatningen, navnlig i relation til humanitær bistand, hvor 
neutralitetsprincippet er blevet en af hovedretningslinjerne i forfatningen; 

11. beklager dog, at regeringskonferencen har undladt at overtage andre forslag, som er 
vigtige for udviklingspolitikken, såsom indføjelsen af et særligt afsnit om "Den fælles 
politik for udviklingssamarbejde" eller en udtrykkelig henvisning til nogle grundlæggende 
principper for EU's politik for udviklingssamarbejde, nemlig lighed mellem parterne, de 
pågældende landes og befolkningers engagement i udviklingsstrategierne og inddragelse 
af alle dele af samfundet, herunder civilsamfundet; 

12. glæder sig over anerkendelsen af "gode styreformer" som et af de fælles mål for Den 
Europæiske Unions optræden udadtil under de generelle bestemmelser om Unionens 
aktioner på områder i tilknytning til internationale forbindelser; beklager imidlertid, at 
"tilrådighedsstillelse af globale kollektive goder" ikke indgår i disse mål;   

13. fremhæver betydningen af, at kompetencen med hensyn til udviklingspolitikken fortsat er 
delt mellem EU og medlemsstaterne, og bemærker, at dette betyder, at EU's og 
medlemsstaternes udviklingspolitikker skal supplere og styrke hinanden, og at 
gennemførelsesprocedurerne skal harmoniseres i forhold til specifikke lande eller 
regioner; glæder sig over, at forfatningstraktaten styrker princippet om komplementaritet; 
understreger, at EU's programmer og ressourcetildelinger bør udformes og forvaltes i 
henhold til en langsigtet strategi, der er baseret på udviklingsmål; 

14. går stærkt ind for forpligtelsen i forfatningen til at sikre sammenhæng mellem de 
forskellige områder inden for Unionens optræden udadtil samt mellem disse og andre 
politikområder; mener, at sammenhæng på tværs af politikområderne er afgørende for at 
nå det mål at udrydde fattigdommen, og gentager, at Parlamentet forpligter sig til at 
overvåge denne sammenhæng; 

15. noterer sig, at forfatningstraktaten har givet et klart signal om, at Den Europæiske 
Udviklingsfond bør opføres i EU's almindelige budget, hvilket Europa-Parlamentet længe 
har krævet; udtrykker tilfredshed med Kommissionens plan om at føre denne ændring ud i 

                                                 
1 Udtalelse fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender om udkast 
til traktat om indførelse af en forfatning for Europa og Europa-Parlamentets udtalelse om indkaldelse af 
regeringskonferencen (2003/0902(CNS)), der blev vedtaget den 10. juli 2003 - PE 326.747. 
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livet og understreger i den forbindelse vigtigheden af, at det garanteres, at nuværende 
EUF-midler ikke omledes til andre regioner eller formål; 

16. konstaterer, at der i forfatningstraktaten er en bestemmelse om oprettelse af et frivilligt 
europæisk korps for humanitær bistand, som er et klart signal om, at Den Europæiske 
Union er interesseret i udvikling; understreger dog, hvilken udfordring der er tale om for 
EU, som må udvise særlig omhu og forsigtighed ved fastlæggelsen af, hvordan korpset 
skal operere, idet det kun bør tillades erfarne frivillige at deltage i korpset; er af den 
opfattelse, at dette initiativ bør forstærke arbejdet med at højne kvalitet og 
professionalisme hos de menneskelige ressourcer, der udsendes under humanitære kriser, 
ved at supplere allerede eksisterende uddannelsesprogrammer, arbejde nært sammen med 
ngo'er, oprette et register over disponible ressourcer og udbrede forudfastlagt god 
operationel praksis; opfordrer Kommissionen til at gennemføre feasibility-undersøgelser 
af denne bestemmelses videre udvikling i fremtiden; understreger behovet for at erkende 
forskellen mellem civile og militære sammenhænge i de fælles aktioner inden for 
nedrustning, humanitære opgaver, konfliktforebyggelse samt fredsbevarelse og -
genoprettelse, der er tale om i artikel III-309, stk. 1; 

17. erindrer om, at det er særligt bekymret for situationen for børn i udviklingslandene, da 
unge mennesker er de første ofre for sygdom, analfabetisme, sult, menneskehandel og 
seksuel udnyttelse og endog tvinges til at blive soldater i flere væbnede konflikter; 

18. glæder sig derfor over, at forfatningstraktaten prioriterer børns rettigheder højt, idet det 
anerkendes, at EU's politikker og tiltag på området vil følge princippernes i FN's 
konvention om barnets rettigheder; 

19. bekræfter endvidere, at det er meget bekymret for og interesseret i kvinders forhold i 
udviklingslandene og for deres afgørende rolle i udviklingsprocessen; glæder sig derfor 
over alle punkter i forfatningstraktaten til fordel for kvinders rettigheder og lighed mellem 
kønnene, som vil være af særlig betydning for fremskridtet i udviklingslandene i 
almindelighed, som beskrevet i Beijing-handlingsplanen1, samt Cairo-handlingsplanen; 
konstaterer med tilfredshed, at den ligestillings-mainstreaming på alle politikområder, der 
var tale om i den tidligere traktat om Det Europæiske Fællesskab - takket være 
sammenlægningen af de to traktater - nu også gælder for hele Unionens optræden udadtil; 

20. finder, at man kan se meget positivt på forfatningstraktatens ånd og bogstav for så vidt 
angår udviklingspolitik og humanitært ansvar; 

21. er fast besluttet på at støtte forfatningstraktaten og gøre alt, hvad det kan, for at medvirke 
til, at den godkendes og ratificeres af alle medlemsstater og træder i kraft hurtigst muligt. 

                                                 
1 FN's rapport om den fjerde verdenskvindekonference, Beijing-erklæring og -handlingsplan - Beijing, 4.-
15.9.1995 (A/CONF.177/20). 
http://www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/off/a--20.en 
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