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FÖRSLAG 

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

1. Europaparlamentet välkomnar att Europeiska rådets möte i Bryssel i juni 2004 antog den 
slutgiltiga texten till fördraget om upprättande av en konstitution för Europa som är 
resultatet av det svåra och komplexa arbete som konventet för Europas framtid och 
regeringskonferensen utförde.  

2. Utarbetandet av det konstitutionella fördraget utgör ett historiskt steg i den europeiska 
integrationsprocessen eftersom utveckling och humanitär hjälp för första gången ses som 
en princip och ett ansvar som är betecknande för Europeiska unionens egenskaper och 
dess åtgärder. Parlamentet betraktar det som ett viktigt framsteg att utvecklingspolitikens 
mål nu skall beaktas i förbindelse med unionens samtliga politikområden. 

3. Europaparlamentet konstaterar att kommissionens roll i samband med förhandlingar om 
handelsavtal har förstärkts och att Europaparlamentet har en begränsad rätt att hållas 
informerat. Parlamentet betraktar detta som ett framsteg mot ökad effektivitet och 
öppenhet. 

4. Europaparlamentet gläder sig över att Europeiska unionen, i och med att det 
konstitutionella fördraget antas, äntligen kommer att få ställning som juridisk person, 
vilket ger EU ökad tyngd på det internationella planet, i synnerhet när det gäller 
förbindelserna med Förenta nationerna och dess olika organ. EU kommer därmed att få 
en större representation, ökat ansvar och ökad effektivitet, samt en större potential när det 
gäller relationerna med utvecklingsländerna. Europaparlamentet poängterar dessutom att i 
och med att Europeiska unionen blir juridisk person kommer Europeiska kommissionens 
delegationer ute i världen att få större status, och främst vad avser de delegationer som är 
verksamma i länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-länderna), och 
mer allmänt i utvecklingsländerna.  

5. Europaparlamentet påpekar att principen om solidaritet med utvecklingsländerna tack 
vare det konstitutionella fördraget har kommit att utgöra en av Europeiska unionens 
grundläggande värden som definierar dess identitet och styr dess handlingar. 

6. Europaparlamentet erinrar om att alltsedan integrationsarbetet påbörjades har solidaritet 
inom Europa – vilket utgör en av de grundläggande värdena – visat sig vara en garanti för 
stabilitet och fred i Europa. Europaparlamentet hävdar att EU i överensstämmelse med 
denna tradition av europeisk solidaritet nu har tagit ett betydande steg framåt genom att i 
sin konstitution fastställa att solidaritet inte enbart kan begränsas till EU:s eget territorium 
och de egna medborgarna, utan bör även sträcka sig utöver gemenskapens gränser.  

7. Europaparlamentet ser positivt på att global solidaritet betraktas som en ledande princip 
inom EU:s olika politikområden och välkomnar även att global solidaritet kommer att 
inspirera EU:s handlingsprogram i fråga om utveckling och humanitär hjälp i och med att 
det konstitutionella fördraget antas. Europaparlamentet är övertygat om att genom att 
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solidaritet ses som en global angelägenhet kommer detta att bidra till att säkra freden och 
stabiliteten i världen. 

8. Europaparlamentet konstaterar att dess tidigare yttrande grundade sig på den grundtext 
som utarbetades av konventet om Europas framtid och är tillfredsställt över att den 
slutgiltiga konstitutionstexten omfattar de flesta av parlamentets prioriteringar inom 
områdena utvecklingspolitik, internationellt samarbete och humanitärt bistånd. 
Parlamentet bekräftar därför åter sin ståndpunkt i det föregående yttrandet, som lades 
fram av Anders Wijkman1, och de slutsatser som antogs av utskottet i juli 2003. 

9. Europaparlamentet ser med stor tillfredsställelse att utrotning av fattigdom – som är en 
högprioritetsfråga – har omfattats i det konstitutionella fördraget som ett huvudmål i EU:s 
utvecklingspolitik. Parlamentet anser det särskilt viktigt att millenniemålen integreras i 
alla EU:s externa åtgärder. 

10. Europaparlamentet uttrycker tillfredsställelse över att ett stort antal av dess 
rekommendationer har införlivats i den slutliga konstitutionstexten, i synnerhet när det 
gäller humanitär hjälp, i fråga om vilken neutralitetsprincipen utgör en av konstitutionens 
grundläggande riktlinjer. 

11. Europaparlamentet beklagar emellertid att regeringskonferensen inte tagit upp andra 
förslag som är viktiga för utvecklingspolitiken, som exempelvis en särskild titel för 
”Gemensamt utvecklingssamarbete” eller särskild hänvisning till vissa grundläggande 
principer i EU:s utvecklingssamarbete, nämligen likställdhet mellan partner, 
partnerländernas och deras medborgares egenansvar för sina utvecklingsstrategier samt 
inblandning på alla nivåer i samhället, det civila samhället inbegripet. 

12. Europaparlamentet gläder sig över att ”goda styrelseformer” fastställts som ett av de 
gemensamma målen för Europeiska unionens yttre åtgärder i de allmänna 
bestämmelserna om unionens yttre åtgärder. Parlamentet beklagar emellertid att 
tillhandahållandet av ”globala kollektiva nyttigheter” inte integrerats i dessa mål. 

13. Europaparlamentet betonar vikten av att behörigheten i fråga om utvecklingspolitiken 
även fortsättningsvis kommer att vara delad mellan EU och medlemsstaterna, och 
konstaterar att detta innebär att EU:s och medlemsstaternas utvecklingspolitiska åtgärder 
måste komplettera och underbygga varandra och att tillämpningförfarandena måste 
harmoniseras med hänsyn till specifika länder och regioner. Vidare välkomnas att det 
konstitutionella fördraget främjar principen om komplementaritet. Parlamentet 
understryker att EU:s program och resursfördelningen bör utformas och handläggas i ett 
långsiktigt och strategiskt perspektiv som baserar sig på utvecklingsmål. 

14. Europaparlamentet stöder bestämt åtagandet i konstitutionen att säkra samstämmighet 
mellan de olika områdena för EU:s externa åtgärder och mellan dessa och andra 
politikområden. Parlamentet anser att samstämmighet mellan de olika politikområdena är 

                                                 
1 Yttrande från utskottet för utveckling och samarbete till utskottet för konstitutionella frågor över utkastet till 
fördrag om upprättande av en konstitution för Europa och Europaparlamentets yttrande om sammankallandet av 
regeringskonferensen, som antogs den 10 juli 2003. (2003/0902(CNS)) – PE 326.747. 
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avgörande för att målet att avskaffa fattigdomen skall kunna uppnås, och upprepar 
parlamentets åtagande att tillse att samstämmighet säkras. 

15. Europaparlamentet konstaterar att konstitutionsfördraget givit en klar signal om att 
inkludera Europeiska utvecklingsfonden i EU:s allmänna budget – något som 
Europaparlamentet länge krävt. Parlamentet välkomnar även kommissionens avsikt att 
genomföra denna ändring och understryker vikten av att man i detta hänseende 
säkerställer att den nuvarande Europeiska utvecklingsfondens tillgångar inte kommer att 
överföras till andra regioner eller för andra syften. 

16. Europaparlamentet noterar den i konstitutionsfördraget införda bestämmelsen om att 
inrätta en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd, vilket ger en klar signal om det 
intresse som Europeiska unionen tillmäter utvecklingsområdet. Europaparlamentet vill 
dock samtidigt framhålla den utmaning som detta innebär för EU, som måste lägga 
särskild omsorg och uppmärksamhet vid att fastställa hur kåren skall operera och 
säkerställa att enbart erfarna frivilliga ingår i denna. Europaparlamentet anser att detta 
initiativ bör förstärka arbetet med att öka kvaliteten och professionalismen hos de 
mänskliga resurser som sänds ut under humanitära kriser, genom att komplettera redan 
befintliga utbildningsprogram, arbeta i nära samarbete med frivilligorganisationer, 
upprätta ett register över tillgängliga resurser och sprida konstaterat välfungerande praxis. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att utföra genomförbarhetsundersökningar av 
denna bestämmelses vidareutveckling i framtiden. Parlamentet understryker behovet av 
att erkänna skillnaden mellan civila och militära resurser i gemensamma uppdrag för 
avrustning, humanitära insatser, konfliktförebyggande och fredsbevarande insatser samt 
insatser för att återupprätta freden i enlighet med artikel III-309.1. 

17. Europaparlamentet erinrar om den särskilda oro som barnens situation i 
utvecklingsländerna är föremål för, eftersom barn och ungdomar först drabbas av 
sjukdomar, analfabetism, svält, människohandel och sexuellt utnyttjande och även 
tvingas att bli barnsoldater i ett stort antal väpnade konflikter. 

18. Europaparlamentet välkomnar därför att det konstitutionella fördraget ger hög prioritet åt 
barns rättigheter och att EU:s politik och handlingsplaner inom detta område kommer att 
styras av de principer som fastställs i FN:s konvention om barnets rättigheter. 

19. Europaparlamentet bekräftar dessutom sin stora oro och sitt stora engagemang för 
kvinnornas situation i utvecklingsländerna och för deras avgörande roll i 
utvecklingsprocessen. Parlamentet gläder sig därför över alla de punkter som ingår i 
konstitutionstexten till förmån för kvinnors rättigheter och jämställdhet, vilka kommer att 
vara av särskilt stor betydelse för de allmänna framstegen i utvecklingsvärlden, i enlighet 
med handlingsplanen från Peking1 och handlingsplanen från Kairo. Parlamentet 
konstaterar med tillfredsställelse att den integrering av jämställdhetsperspektivet inom 
alla politikområden som ingick i det tidigare fördraget om Europeiska gemenskapen – 
tack vare sammanslagningen av de två fördragen – nu också gäller för alla EU:s externa 
åtgärder. 

                                                 
1 FN:s rapport om den fjärde världskonferensen om kvinnor i Peking, deklarationen och handlingsprogrammet – 
Peking 4–15 september 1995. (A/CONF.177/20) 
http://www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/off/a--20.en 
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20. Europaparlamentet anser att ordalydelsen och andan i det konstitutionella fördraget i 
fråga om utvecklingspolitik och humanitärt ansvar kan betecknas som mycket positiva. 

21. Europaparlamentet är fast beslutet att stödja det konstitutionella fördraget och åtar sig att 
vidta alla erforderliga åtgärder för att bidra till att fördraget antas och ratificeras av 
samtliga medlemsstater och tillse att det träder i kraft så snart som möjligt. 
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