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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 Lissabonfördraget fastställs att ”unionens och 
medlemsstaternas politik för utvecklingssamarbete ska komplettera och förstärka 
varandra” och att det främsta målet för denna politik ska vara ”minskning och på sikt 
utrotning av fattigdom” samt betonar att utvecklingssamarbetet är en självständig och 
separat politik med särskilt fastställda mål.

2. Europaparlamentet understryker att medlemsstaterna och Europeiska unionen bör sträva 
efter ökad samordning och bättre fördelning av arbetet, vilket måste bidra till ökad 
biståndseffektivitet, och uppmanar EU-institutionerna att lägga mer vikt vid sin 
samordningsroll.

3. Europaparlamentet välkomnar att Lissabonfördraget har kvar medbeslutandeförfarandet 
på området för utvecklingssamarbete. Det betyder att parlamentet fullt ut måste använda 
sina befogenheter att forma innehållet i bestämmelserna och fullt ut använda sin rätt till 
demokratisk kontroll av alla aspekter av EU:s politik för utvecklingssamarbete.

4. Europaparlamentet noterar att Europeiska rådet den 11 och 12 december 2008 tog det 
politiska beslutet att behålla antalet kommissionsledamöter till en per medlemsstat, och 
uppmanar kommissionens nya ordförande att vid fördelningen av portföljer respektera 
utvecklingssamarbetets särskilda behov som ett självständigt politikområde.

5. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av den nya uppmärksammade befattningen som 
unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, men påpekar att det 
finns en risk för att yttre förbindelser och säkerhetspolitiska frågor kommer att prioriteras 
på bekostnad av utvecklingsprioriteringarna, som kan komma att marginaliseras. 
Parlamentet erinrar om att utvecklingspolitiken i Lissabonfördraget likställs med den 
övriga externa politiken.

6. Europaparlamentet betonar att europeiska avdelningen för yttre åtgärder borde ha ett 
tillräckligt stort antal utvecklingsexperter bland personalen.

7. Europaparlamentet anser att genomförandet av Lissabonfördraget utgör ett tillfälle att se 
över Europeiska kommissionens institutionella struktur och förbättra 
behörighetsfördelningen mellan kommissionens generaldirektorat för bistånd (GD DEV) 
och dess generaldirektorat för yttre förbindelser (GD RELEX) i syfte att öka effektiviteten 
och samstämmigheten, genom att ge generaldirektoratet för bistånd ansvar för all politik 
och alla program för utvecklingssamarbete i alla geografiska områden (inte bara i AVS-
länderna, utan även i de länder som får stöd genom finansieringsinstrumentet för 
utvecklingssamarbete) och genom att införliva EuropeAid i generaldirektoratet för 
bistånd. Parlamentet kräver i detta sammanhang ett utökat samarbete mellan 
generaldirektoratet för bistånd och generaldirektoratet för yttre förbindelser i syfte att nå 
de övergripande målen för EU:s yttre åtgärder.
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8. 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.
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