
PA\719308SV.doc PE405.719v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för utveckling

2008/2063(INI)

15.4.2008

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för utveckling

till utskottet för konstitutionella frågor

över parlamentets nya roll och ansvar vid genomförandet av Lissabonfördraget
(2008/2063(INI))

Föredragande (*): Danutė Budreikaitė

(*) Förfarande med associerade utskott – artikel 47 i arbetsordningen



PE405.719v01-00 2/4 PA\719308SV.doc

SV

PA_NonLeg



PA\719308SV.doc 3/4 PE405.719v01-00

SV

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 utvecklingssamarbete 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 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, och att ansvaret för 
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politiken för utvecklingssamarbete och genomförandet av denna därför bör inordnas 
i ansvarsområdet för kommissionsledamoten för utvecklingssamarbete och humanitärt 
bistånd. Parlamentet kräver att denna nya enhet ska vara fullt ansvarig inför parlamentet.

6. 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 och skapa fungerande 
samarbetsmekanismer mellan olika enheter för yttre åtgärder inför inrättandet av den 
europeiska avdelningen för yttre åtgärder. Parlamentet insisterar på att parlamentet måste 
vara fullt delaktigt i utformningen av denna avdelning.

7. 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 unionens politik för utvecklingssamarbete.

8. Europaparlamentet välkomnar införandet av 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 allmänhetens kännedom om 
unionens verksamhet på området. Parlamentet understryker att det och de nationella 
parlamenten måste förbereda sig för detta på ett så effektivt sätt som möjligt.
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