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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet konstaterar att det i artikel 9c.6 i Lissabonfördraget (det nya fördraget) 
anges att ”rådet i konstellationen utrikes frågor ska utforma unionens yttre åtgärder enligt 
strategiska riktlinjer som Europeiska rådet fastställer och säkerställa samstämmigheten i 
unionens åtgärder” och att det i artikel 9e.4 anges att kommissionens vice 
ordförande/EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ”ska säkerställa 
samstämmigheten i unionens yttre åtgärder”. 

2. Europaparlamentet gläds åt att det i artikel 10a.2 i det nya fördraget, kapitel V avdelning I, 
uttryckligen anges att ett av målen för unionens yttre åtgärder är att främja ”en hållbar 
ekonomisk, social och miljömässig utveckling i utvecklingsländerna med det primära 
syftet att utrota fattigdom” och bistå ”befolkningar, länder och regioner som drabbas av 
naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människor”.

3. Europaparlamentet gläds åt att man i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(del 5 ”Unionens yttre åtgärder” – avdelning III ”Samarbete med tredjeländer och 
humanitärt bistånd”) behandlar utvecklingssamarbete som ett självständigt politikområde 
som är jämställt med andra områden.

4. Likaledes gläds Europaparlamentet åt att fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(artikel 188j) erkänner det humanitära biståndet som ett av de särskilda politikområdena 
för EU, som är den aktör som ger mest humanitärt bistånd i världen. Detta erkännande har 
lett till att de tre institutionerna den 18 december 2007 antog ett europeiskt samförstånd 
om humanitärt bistånd efter mycket givande gemensamma överläggningar.

5. Europaparlamentet gläds åt att det i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(artikel 188d) erkänns att ett av de främsta målen med unionens utvecklingspolitik är
”minskning och på sikt utrotning av fattigdom”. Denna centrala målsättning måste ingå i 
arbetet för att förverkliga millennieutvecklingsmålen, i överensstämmelse med de 
åtaganden som världssamfundet gjorde vid FN:s millennietoppmöte 2000.

6. Europaparlamentet välkomnar att det nya fördraget innehåller bindande bestämmelser om 
skydd av barns rättigheter i de inre och yttre målen för Europeiska unionen.

7. Europaparlamentet gläds åt att det i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(artikel 188d) slås fast att unionens och medlemsstaternas politik i samband med 
utvecklingssamarbete ”ska komplettera och förstärka varandra”. Medlemsstaterna och 
unionen åläggs således att sträva efter en förbättrad samordning mellan biståndsgivare och 
en bättre arbetsfördelning, vilket kommer att bidra till att effektivisera biståndet.

8. Europaparlamentet hoppas att detta krav på komplementaritet mellan unionens och 
medlemsstaternas insatser kommer att medföra en tydligare rollfördelning mellan 
kommissionen och medlemsstaterna, vilket begärdes i den fackgranskning som utfördes 
av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling/kommittén för 
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utvecklingsbistånd (OECD/DAC) i juni 2007. Parlamentet hoppas också att kravet på 
komplementaritet kommer att medföra en stark gemensam utvecklingspolitik som gör det 
möjligt att bättre samordna olika medlemsstaters insatser och undvika överlappningar
mellan medlemsstaternas och kommissionens insatser och därigenom förbättra 
kostnadseffektiviteten och göra biståndet mer verkningsfullt.

9. Europaparlamentet konstaterar också att i enlighet med artikel 188d i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt ska unionen ”ta hänsyn till målen för 
utvecklingssamarbetet vid genomförande av politik som kan påverka 
utvecklingsländerna”. Bara om hög prioritet ges åt en konsekvent utvecklingspolitik 
kommer unionen att kunna uppfylla de utvecklingsmål och värderingar för unionen som 
anges i det nya fördraget. Halvtidsöversynen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken 2008 bör leda till konkreta och avgörande steg mot en fullständig 
överensstämmelse med målen för EU:s utvecklingspolitik, såsom en snabb avveckling av 
allt handelssnedvridande stöd.

10. Europaparlamentet poängterar att det för att säkerställa en konsekvent utvecklingspolitik 
finns ett fortsatt behov av att på administrativ nivå inrätta ett särskilt generaldirektorat för 
utveckling, som ska ansvara för politisk utformning, rådgivning och förvaltning inom 
EU:s utvecklingssamarbete, och på politisk nivå en kommissionsledamot som är särskilt 
ansvarig för EU:s utvecklingspolitik i alla utvecklingsländer och som kan främja EU:s 
utvecklingspolitiska intressen inom kommissionskollegiet och i förhållande till rådet.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att de nuvarande inkonsekvenserna 
i dess generaldirektorats struktur och befogenheter avhjälps, både när det gäller politik och 
budget. Parlamentet begär att generaldirektoratet för utveckling ska ges ansvaret för EU:s 
hela utvecklingssamarbete, bland annat med utvecklingsländer utanför AVS, och att 
EuropeAid ska integreras i generaldirektoratet för utveckling.

12. Europaparlamentet erinrar om att en stor del av EU:s nuvarande och framtida yttre 
förbindelser kretsar kring utvecklingssamarbete. Kommissionen och rådet uppmanas 
därför att se till att utvecklingsexperter från generaldirektoratet för utveckling och 
medlemsstaternas ministerier i tillräcklig utsträckning är företrädda i arbetet med att 
utforma avdelningen för yttre åtgärder och i denna avdelning som sådan.

13. Europaparlamentet välkomnar utvidgningen av det ordinarie lagstiftningsförfarandet 
(medbeslutandeförfarandet) och betonar att detta måste innebära att parlamentet får en 
reell rätt till demokratisk kontroll av alla aspekter av unionens politik för 
utvecklingssamarbete.

14. Europaparlamentet betonar att parlamentet måste strukturera och organisera sitt arbete så 
effektivt som möjligt så att man kan utföra en effektiv kontroll av genomförandet av de 
rättsakter som sätter bestämmelserna i det nya fördraget i kraft. 

15. Europaparlamentet beklagar att både rådet och kommissionen tidigare har varit motvilliga 
att fullt ut erkänna parlamentets kontrollbefogenheter. Parlamentet välkomnar de senaste
förbättringarna genom den interinstitutionella överenskommelsen om kommittéförfarandet
och betraktar dessa som ett första steg i denna riktning.
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16. Europaparlamentet efterlyser en utökning av tillämpningsområdet för det föreskivande 
förfarandet med kontroll.

17. Europaparlamentet gläds åt att man i det nya fördraget har strukit artikel 179.3 i fördraget 
om upprättandet av Europeiska gemenskapen, där Europeiska utvecklingsfonden (EUF) 
undantas från fördragets tillämpningsområde, och noterar att detta öppnar för att ta med 
EUF i unionens budget utan att det fördraget behöver ändras. Rådet och kommissionen 
uppmanas att ta med EUF i unionens budget i samband med halvtidsöversynen 
2008/2009, vilket kommer att öka den demokratiska legitimiteten för en viktig del av 
unionens utvecklingspolitik och dess budget.
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