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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 det i artikel 208.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt fastställs att ”unionens och medlemsstaternas politik för 
utvecklingssamarbete ska komplettera och förstärka varandra”, som kontrast till den 
nuvarande artikel 177.1 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, där det 
talas om ”gemenskapens politik inom området för utvecklingssamarbete, som ska vara ett 
komplement till medlemsstaternas politik”. Parlamentet betonar att detta ger unionen en
förstärkt initiativrätt i det politiska beslutsfattandet som bör leda till bättre 
givarsamordning och arbetsfördelning samt effektivare bistånd, men som också medför att 
unionens institutioner, inklusive parlamentet, får större ansvar.

2. Europaparlamentet välkomnar att det i artikel 208.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt otvetydigt anges att ”det främsta målet för unionens politik på detta område 
ska vara minskning och på sikt utrotning av fattigdom”, och framhåller att detta främsta 
mål måste sättas i samband med uppnåendet av millennieutvecklingsmålen. Parlamentet 
upprepar att alla politiska åtgärder som påverkar utvecklingsländerna bör utformas med 
hänsyn till detta millennieutvecklingsmål och att parlamentet kommer att få en mycket 
viktig funktion när det gäller att övervaka hur detta mål i fördraget uppnås.

3. Europaparlamentet välkomnar att humanitära biståndsåtgärder enligt artikel 214 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är en angelägenhet för unionen och ska 
ges i enlighet med principerna i internationell rätt och principerna om opartiskhet, 
neutralitet och icke-diskriminering. Parlamentet anser att avdelning III, kapitel 1 
(utvecklingssamarbete) och kapitel 3 (humanitärt bistånd) ger en tydlig rättslig grund för 
utveckling och humanitärt bistånd och återspeglar att dessa områden i sin helhet tillhör 
unionens befogenheter och att det normala lagstiftningsförfarandet (medbeslutande) ska 
tillämpas.

4. Europaparlamentet insisterar på att begränsningen av antalet kommissionsledamöter från 
och med den 1 november 2014 (enligt artikel 17.5 i fördraget om Europeiska unionen 
(i dess ändrade lydelse genom Lissabonfördraget)) inte får leda till att tjänsten som 
kommissionsledamot med ansvar för utveckling och humanitärt bistånd avskaffas. Denna 
kommissionsledamot måste behålla ansvaret för unionens utvecklingspolitik och för det 
generaldirektorat och de enheter som ansvarar för utformning, rådgivning och 
genomförande av EU:s politik för utvecklingssamarbete och samtidigt ha ett nära 
samarbete med unionens höge representant för utrikes- och säkerhetspolitik för att 
garantera konsekvens i de yttre åtgärderna i enlighet med artikel 208.1 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, enligt vilken ”unionen ska ta hänsyn till målen för 
utvecklingssamarbetet vid genomförande av politik som kan påverka 
utvecklingsländerna”.

5. Europaparlamentet insisterar på att det behövs ett starkare engagemang för utveckling 
inom EU, förstärkt med en administrativ struktur som ansvarar för politiken och dess 
genomförande. Parlamentet betonar att kommissionsledamoten med ansvar för utveckling 
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och humanitärt bistånd bör leda utvecklingspolitiken på ett kraftfullare sätt än vad fallet är 
för närvarande.

6. Europaparlamentet betonar att inrättandet av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder 
kommer att hjälpa kommissionen att gå vidare med och påskynda reformeringen och 
förenklingen av de generaldirektorat som ansvarar för yttre åtgärder. Parlamentet 
insisterar på att det måste vara fullt delaktigt i utformningen av europeiska avdelningen 
för yttre åtgärder. Parlamentet kräver att denna nya avdelning ska vara fullt 
redovisningsskyldig inför parlamentet. Parlamentet betonar dock att ansvaret för politiken 
för utvecklingssamarbete och genomförandet av denna därför bör inordnas i 
ansvarsområdet för kommissionsledamoten för utveckling och humanitärt bistånd.

7. Europaparlamentet insisterar på att det, för att förbättra politikens samstämmighet när det 
gäller utvecklingsfrågor, fortfarande finns behov av ett specifikt generaldirektorat för 
utveckling på administrativ nivå som ska ansvara för utformning, rådgivning och 
genomförande av EU:s politik för utvecklingssamarbete.

8. Europaparlamentet betonar att den nuvarande uppdelningen mellan utformningen av 
politiken, programplaneringen och genomförandet av politiken för utvecklingssamarbete 
måste avskaffas för att göra EU:s utvecklingssamarbete effektivare.

9. Europaparlamentet betonar behovet av att garantera samstämmighet och integrera 
utveckling och humanitär planering för länderna i Afrika, Västindien och 
Stillahavsområdet (AVS) samt Asien och Latinamerika.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att korrigera befintliga inkonsekvenser i sina 
generaldirektorats uppbyggnad och ansvarsområden, både när det gäller politiska åtgärder 
och budgeten. Parlamentet anser att generaldirektoratet för utveckling ska bli ansvarigt för 
allt EU:s utvecklingssamarbete, inbegripet samarbete med utvecklingsländer utanför AVS, 
och för införlivandet av EuropeAid i generaldirektoratet för utveckling.

11. Europaparlamentet välkomnar kravet på att parlamentet ska ge sitt samtycke för att 
internationella avtal ska kunna ingås på områden där antingen det normala eller det 
särskilda lagstiftningsförfarandet (där parlamentets samtycke krävs) är tillämpligt (enligt 
artikel 218.6 a-v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). Parlamentet betonar 
att detta kommer att öka öppenheten och parlamentets demokratiska granskning av alla 
delar av EU:s politik för utvecklingssamarbete.

12. Europaparlamentet noterar att Lissabonfördraget bibehåller medbeslutande (det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet) på området för utvecklingssamarbete, och betonar att detta måste 
betyda att parlamentet kommer att åtnjuta verklig och faktisk rätt till demokratisk 
granskning av alla aspekter av EU:s politik för utvecklingssamarbete.

13. Europaparlamentet välkomnar införandet genom artikel 5.3 i fördraget om 
Europeiska unionen (i dess ändrade lydelse genom Lissabonfördraget) om nationella 
parlaments granskning av hur subsidiaritetsprincipen efterlevs. Parlamentet anser att en 
större delaktighet från de nationella parlamentens sida i EU:s utvecklingssamarbete 
kommer att öka den ömsesidiga komplementariteten mellan unionen och medlemsstaterna 
och förbättra allmänhetens kännedom om unionens verksamhet på området. Parlamentet 
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understryker att både Europaparlamentet och de nationella parlamenten måste förbereda 
sig för detta på ett så effektivt sätt som möjligt.

14. Europaparlamentet välkomnar att det genom Lissabonfördraget införs bindande 
bestämmelser om skydd av barns rättigheter i EU:s interna och externa mål.

15. Europaparlamentet välkomnar att artikel 179.3 i fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen, som undantar Europeiska utvecklingsfonden (EUF) från fördragets 
räckvidd, avskaffas genom Lissabonfördraget. Detta innebär att EUF kan införas i 
unionens budget utan att man behöver revidera detta fördrag. Rådet och kommissionen 
uppmanas att inkludera EUF i EU:s budget vid översynen efter halva tiden 2008/2009, 
vilket kommer att förstärka den demokratiska legitimiteten för en betydande del av 
EU:s utvecklingspolitik och för dess budget.

16. Europaparlamentet betonar att unionen kommer att kunna tillgodose utvecklingsmålen och 
EU:s värderingar såsom de fastslås i Lissabonfördraget enbart om hög prioritet ges åt en 
konsekvent utvecklingspolitik.

17. Europaparlamentet välkomnar möjligheterna till en mer rationell institutionsuppbyggnad 
på EU-nivå för att samordna Europas politik för externa förbindelser, men varnar för att 
utvecklingspolitiken måste bygga på partnerskap med och deltagande av mottagarländerna 
om den verkligen ska bli effektiv.
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