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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. glæder sig over, at artikel 208, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (EUF-traktaten) fastsætter, at "Unionens og medlemsstaternes politik med 
hensyn til udviklingssamarbejde supplerer og styrker gensidigt hinanden" i modsætning til 
den gældende artikel 177, stk. 1, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, 
hvori det hedder, at "Fællesskabets politik med hensyn til udviklingssamarbejde (...) er et 
supplement til medlemsstaternes politik"; fremhæver, at dette giver Unionen en større 
rolle ved fastsættelsen af politikken, som bør føre til et bedre donorsamarbejde, en bedre 
arbejdsfordeling og en større bistandseffektivitet, men som også pålægger Unionens 
institutioner, herunder Parlamentet, et større ansvar; 

2. glæder sig over, at artikel 208, stk. 1, i EUF-traktaten entydigt fastslår, at "hovedmålet for 
Unionens politik på dette område er at nedbringe og på sigt udrydde fattigdommen"; 
insisterer på, at dette hovedmål sættes i sammenhæng med opfyldelsen af 
millenniumudviklingsmålene; gentager, at der i alle politikker, som kan påvirke 
udviklingslandene, bør tages hensyn til dette mål for udviklingssamarbejdet, og at 
Parlamentet skal spille en væsentlig rolle i kontrollen med gennemførelsen af dette mål i 
traktaten;

3. glæder sig over, at EUF-traktatens artikel 214 anerkender humanitær bistand som et 
fuldgyldigt politikområde for Unionen, der skal være i overensstemmelse med 
principperne i folkeretten og med principperne om upartiskhed, neutralitet og ikke-
forskelsbehandling; mener, at afsnit III, kapitel 1 (Udviklingssamarbejde) og kapitel 3 
(Humanitær bistand) sikrer et klart retsgrundlag for udviklingsbistand og humanitær 
bistand, og afspejler at disse politikker er en integreret del af Unionens beføjelser, hvorpå 
den almindelige lovgivningsprocedure (fælles beslutningsprocedure) finder anvendelse; 

4. insisterer på, at begrænsningen af antallet af kommissærer fra 1. november 2014 (artikel 
17, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Union (som ændret ved Lissabontraktaten)) ikke 
må medføre afskaffelsen af kommissæren for udviklingssamarbejde og humanitær 
bistand, som bør beholde ansvaret for Unionens udviklingspolitik, generaldirektoratet og 
de tjenester, der står for fastsættelsen af politikker, politisk rådgivning og forvaltning af 
EU's udviklingssamarbejde, samtidig med at de samarbejder tæt med Unionens 
højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik for at sikre, at der 
er sammenhæng på området for optræden udadtil i medfør af EUF-traktatens artikel 208, 
stk. 1, som fastslår, at "Unionen tager hensyn til målene for udviklingssamarbejdet i 
forbindelse med iværksættelse af politikker, der kan påvirke udviklingslandene";

5. understreger, at oprettelsen af tjenesten for EU's optræden udadtil betyder, at 
Kommissionen kan videreføre og fremskynde reformen og forenklingen af 
generaldirektoraterne for eksterne forbindelser, og at denne opgave også omfatter en 
nødvendig sammenlægning af ansvaret for både politikken for udviklingssamarbejde og 
gennemførelsen af denne politik under kommissæren for udviklingssamarbejde og 
humanitær bistand; insisterer på, at denne nye tjeneste bliver fuldt ansvarlig over for 
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Parlamentet;

6. understreger, at den nuværende praksis med at opdele formulering, programmering og 
gennemførelse af politikker inden for politikken for udviklingssamarbejde bør bringes til 
ophør, således at EU's udviklingssamarbejde bliver mere effektivt, og at der i 
forberedelsen af tjenesten for EU's optræden udadtil udvikles velfungerende 
samarbejdsmekanismer mellem de forskellige tjenester for eksterne forbindelser; insisterer 
på, at Parlamentet bliver fuldt inddraget i fastsættelsen af denne tjenestes funktionsmåde;

7. glæder sig over kravet om godkendelse (samstemmende udtalelse) af Parlamentet, for at 
der kan indgås internationale aftaler, som dækker områder, hvor enten den almindelige 
lovgivningsprocedure eller, når der kræves godkendelse af Europa-Parlamentet, den 
særlige lovgivningsprocedure finder anvendelse (EUF-traktatens artikel 218, stk. 6, litra 
a), nr. v)); understreger, at dette vil øge gennemsigtigheden og Parlamentets demokratiske 
kontrol med alle aspekter af Unionens politik for udviklingssamarbejde;

8. glæder sig over indførelsen af de nationale parlamenters kontrol i medfør af artikel 5, stk. 
3, i traktaten om Den Europæiske Union (som ændret ved Lissabontraktaten) på grundlag 
af nærhedsprincippet; mener, at den større inddragelse af de nationale parlamenter i EU's 
udviklingssamarbejde vil styrke gensidigheden mellem Unionen og medlemsstaterne og 
skabe større bevidsthed om Unionens aktiviteter på området; understreger behovet for, at 
Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter forbereder sig herpå på den mest 
effektive måde.
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