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FORSLAG

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

1. bemærker, at det i artikel 9 C, stk. 6, i Lissabon-traktaten (den nye traktat) bestemmes, at 
"Rådet for Udenrigsanliggender fastlægger Unionens optræden udadtil på grundlag af 
strategiske retningsliner fastlagt af Det Europæiske Råd og sikrer sammenhæng i 
Unionens indsats", og at det i artikel 9 E, stk. 4, bestemmes, at en af Kommissionens 
næstformænd i sin egenskab af højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik "påser, at der er sammenhæng i Unionens optræden udadtil";

2. finder det glædeligt, at det i artikel 10 A, stk. 2, i Lissabon-traktatens afsnit V, kapitel I, 
udtrykkeligt nævnes som et af formålene med Unionens optræden udadtil, at den vil 
"fremme en bæredygtig udvikling i økonomisk, social og miljømæssig henseende i 
udviklingslandene med det hovedformål at udrydde fattigdommen" og "bistå 
befolkninger, lande og regioner, der står over for naturkatastrofer eller menneskeskabte 
katastrofer";

3. finder det glædeligt, at det fremgår af traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF), femte del (Unionens optræden udadtil), afsnit III (Samarbejde 
med tredjelande og humanitær bistand), at udviklingssamarbejde behandles som et 
selvstændigt politikområde på lige fod med andre områder;

4. finder det ligeledes glædeligt, at humanitær bistand i traktaten om Den Europæiske
Unions funktionsmåde (artikel 188 J) anerkendes som en integreret del af Unionens 
politik, i betragtning af Unionens stilling som den førende donor i verden af humanitær 
bistand; bemærker, at denne anerkendelse førte til, at alle tre institutioner den 18.
december 2007 vedtog en europæisk konsensus om humanitær bistand efter meget 
udbytterige fælles overvejelser;

5. finder det glædeligt, at det i artikel 188 D i TEUF fastslås, at hovedmålet for Unionens 
udviklingspolitik er "at nedbringe og på sigt udrydde fattigdommen"; insisterer på, at dette 
hovedmål skal indgå i en sammenhæng med opnåelse af millennium-udviklingsmålene, 
der er en følge af det internationale samfunds forpligtelser på FN's millenniumtopmøde i 
2000;

6. finder det glædeligt, at den nye traktat indeholder bindende bestemmelser om beskyttelse 
af børns rettigheder i Unionens interne og eksterne mål;

7. finder det glædeligt, at det i artikel 188 D TEUF kræves, at hhv. Unionens og 
medlemsstaternes politik med hensyn til udviklingssamarbejde supplerer og styrker 
hinanden gensidigt, hvilket nødvendiggør, at medlemsstaterne og Unionen skal arbejde 
hen mod øget koordination mellem bistandsyderne og bedre arbejdsfordeling, hvilket vil 
bidrage til at gøre bistanden mere effektiv;

8. håber, at dette krav om gensidig komplementaritet mellem Unionen og medlemsstaterne 
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vil skabe større klarhed, for så vidt angår Kommissionens og medlemsstaternes roller, 
hvilket OECD/DAC henstillede til i deres peer review fra juni 2007, og samtidig vil føre 
til en stærk fælles udviklingspolitik, der giver mulighed for bedre koordination af de 
forskellige medlemsstaters politikker, og overlapninger mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen kan undgås, hvorved effektiviteten øges for både omkostninger og bistand;

9. bemærker også, at det bestemmes i artikel 188 D i TEUF, at "Unionen tager hensyn til 
målene for udviklingssamarbejdet i forbindelse med iværksættelse af politikker, der kan 
påvirke udviklingslandene"; understreger, at Unionen kun, hvis den prioriterer 
sammenhængen i udviklingspolitikken højt, vil være i stand til både at opfylde 
udviklingsmålene og leve op til Unionens værdier som anført i Lissabon-traktaten;
understreger, at midtvejsrevisionen i 2008 af den fælles landbrugspolitik bør føre til 
konkrete og afgørende foranstaltninger med henblik på at opnå fuldstændig sammenhæng 
mellem denne politik og målene for EU's udviklingspolitik, som f.eks. foranstaltninger til 
en hurtig udfasning af al handelsforvridende støtte; 

10. insisterer på, at der med henblik på at sikre sammenhæng i udviklingspolitikken på 
administrativt niveau er et fortsat behov for et særligt generaldirektorat for udvikling med 
ansvar for fastlæggelse af politikker, politisk rådgivning samt politisk forvaltning af EU's 
udviklingssamarbejde, og på politisk niveau for en kommissær specielt med ansvar for 
EU's udviklingspolitik i alle udviklingslande og med kompetence til at fremme EU's 
udviklingspolitiske interesser inden for kommissærkollegiet og i forhold til Rådet;

11. opfordrer Kommissionen til at rette op på den nuværende uensartethed i sine 
generaldirektoraters struktur og kompetencer, både hvad angår politikker og budget, og 
opfordrer til, at generaldirektoratet for udvikling gøres ansvarlig for al EU's 
udviklingssamarbejde, herunder samarbejde med udviklingslande uden for AVS, og at 
EuropeAid integreres i generaldirektoratet for udvikling;

12. opfordrer Kommissionen og Rådet til at sikre, at udviklingseksperter fra 
generaldirektoratet for udvikling og medlemsstaternes ministerier repræsenteres på 
passende vis i både processen for oprettelsen af tjenesten for EU's optræden udadtil og i 
tjenesten som sådan i betragtning af, at en stor del af EU's nuværende og fremtidige 
eksterne forbindelser er baseret på udviklingssamarbejde;

13. glæder sig over den øgede anvendelse af den almindelige beslutningsprocedure (den 
fælles beslutningsprocedure), og understreger, at dette må betyde, at Parlamentet får en 
reel og effektiv ret til demokratisk kontrol med alle aspekter af EU's politik for 
udviklingssamarbejde;

14. understreger, at Parlamentet skal strukturere og organisere sig selv så effektivt som muligt 
med henblik på at kunne udføre en effektiv kontrol af gennemførelsen af de retsakter, der 
sætter bestemmelserne i den nye traktat i kraft; 

15. beklager, at både Rådet og Kommissionen indtil nu har været tilbageholdende med at 
anerkende Parlamentets fulde kontrolrettigheder; bifalder de seneste forbedringer i den 
interinstitutionelle aftale om komitologi som et første skridt i denne retning;
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16. opfordrer i denne forbindelse til at udvide anvendelsesområdet for forskriftsproceduren 
med kontrol; 

17. glæder sig over, at artikel 179, stk. 3, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Fællesskab, som udelukker Den Europæiske Udviklingsfond fra denne traktats 
anvendelsesområde, ikke er medtaget i Lissabon-traktaten, og bemærker, at dette åbner 
mulighed for at medtage Den Europæiske Udviklingsfond i EU's budget, uden at der er 
behov for en ændring af den traktat; opfordrer Rådet og Kommissionen til at medtage Den 
Europæiske Udviklingsfond i EU's budget ved midtvejsrevisionen i 2008/2009, hvilket vil 
øge den demokratiske legitimitet for en betydningsfuld del af EU's udviklingspolitik og 
budget.
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