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GENERELT OVERBLIK OVER UDVIKLINGSPOLITIKKEN

Udviklingspolitikken er en central del af Den Europæiske Unions eksterne politikker. EU
har gradvist udvidet sit fokus fra det oprindelige fokus på staterne i Afrika, Vestindien
og Stillehavet og arbejder nu med omkring 160 lande i hele verden. Det overordnede
mål for EU's udviklingspolitik er at udrydde fattigdom. Yderligere mål omfatter forsvar af
menneskerettighederne og demokratiet, fremme af ligestilling samt håndtering af miljø- og
klimaudfordringer. EU er verdens største donor på udviklingsområdet.

RETSGRUNDLAG

— Artikel 21, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU): overordnet mandat og
styrende principper for EU's udviklingssamarbejde

— artikel 4, stk. 4, og 208 til 211 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
(TEUF)

— artikel 312-316 i TEUF: budgetanliggender

— Cotonouaftalen (vedrørende gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS))
og flere bilaterale associeringsaftaler (artikel 217 i TEUF): særlige samarbejdsaftaler.

POLITIK OG FINANSIEL RAMME

A. Dagsordenen for bæredygtig udvikling
På internationalt plan fastlægger 2030-dagsordenen (Ændring af vores samfund: 2030-
dagsordenen for bæredygtig udvikling), der blev godkendt i New York i september 2015,
den nye globale ramme, der skal bidrage til at udrydde fattigdom og opnå bæredygtig
udvikling inden 2030. Den ligger i forlængelse af årtusindudviklingsmålene (2015-målene)
og identificerer en ny række mål bestående af 17 mål for bæredygtig udvikling (SDG) og
169 tilknyttede delmål. Dagsordenen har også indarbejdet De Forenede Nationers Addis
Abeba-handlingsplan, som blev vedtaget i juli 2015, og som angiver de forskellige midler,
der er nødvendige for at gennemføre 2030-dagsordenen, og hvori EU på ny forpligter sig
til målet om at anvende 0,7 % af sin BNI til udviklingsbistand. EU deltog fuldt ud i
udarbejdelsen af den nye 2030-dagsorden og har forpligtet sig til at arbejde videre på denne
dagsorden gennem sine interne og eksterne politikker. I forbindelse med den interne dimension
offentliggjorde Kommissionen i november 2016 en meddelelse med titlen »Næste skridt
til en bæredygtig europæisk fremtid«, hvori målene for bæredygtig udvikling integreres i
EU's politikramme og Kommissionens nuværende prioriteter. I forbindelse med den eksterne
dimension offentliggjorde Kommissionen en meddelelse i november 2016 med forslag om at
foretage en revision af den europæiske konsensus om udvikling fra 2005 for at tage højde for
ændringerne i den globale politikramme og den foranderlige internationale kontekst.

http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/Addis-Ababa-Action-Agenda-Draft-Outcome-Document-7-July-2015.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/Addis-Ababa-Action-Agenda-Draft-Outcome-Document-7-July-2015.pdf


Emneblade om Den Europæiske Union - 2017 2

B. Den nye europæiske konsensus om udvikling
Efter en række intense interinstitutionelle drøftelser blev den foreslåede nye europæiske
konsensus om udvikling undertegnet den 7. juni af formanden for Europa-Parlamentet,
den maltesiske premierminister på vegne af Rådet og medlemsstaterne, Kommissionens
formand og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
og næstformand for Kommissionen Federica Mogherini. Den nye konsensus indeholder de
vigtigste principper og strategien for at nå målene for bæredygtig udvikling, som vil være
retningsgivende for EU's og medlemsstaternes udviklingspolitik i de næste 15 år. Den nye
konsensus understreger udtrykkeligt, at udryddelse af fattigdom er hovedformålet med den
europæiske udviklingspolitik.
C. EU's »Dagsorden for forandring«
EU's politikerklæring »Dagsorden for forandring«, der blev godkendt af Rådet i maj 2012,
indeholder udtrykkelige forslag for at øge virkningen af EU's udviklingspolitik. Det fastsætter
»fremme af menneskerettigheder, demokrati, retsstat og god regeringsførelse« og »inklusiv
og bæredygtig vækst« som udviklingspolitikkens grundlæggende søjler. Af teksten fremgår
det desuden, at midlerne bør rettes mod de mest nødlidende lande, herunder skrøbelige stater
og de mindst udviklede lande (LDC). Der er indført et nyt princip om differentiering med
henblik på at tilpasse bistandsstørrelse og -instrumenter til det enkelte lands specifikke behov og
resultater med hensyn til regeringsførelse. Dagsordenen for forandring har haft stor indflydelse
på udarbejdelsen af bistandsprogrammerne for perioden 2014-2020.
D. Bistandseffektivitet og politikkohærens
EU's udviklingspolitik fremmer udtrykkeligt en harmonisering af politikker og bedre
inddragelse af partnerlandene i tildelingen af finansielle midler og planlægningsprocessen.
Med dette for øje vedtog EU en »adfærdskodeks om arbejdsdeling i udviklingspolitik«
i 2007 og en »operationel ramme for bistandseffektivitet« i 2011. Disse tiltag er
i overensstemmelse med de internationale foranstaltninger som reaktion på OECD's
Pariserklæring fra 2005, der advokerer for »ejerskab, harmonisering, tilpasning, resultater og
gensidig ansvarlighed« i udviklingsbistanden. Den internationale ramme for bistandseffektivitet
er blevet revideret to gange, i Accrahandlingsplanen (2008) og i Busanpartnerskabet for effektivt
udviklingssamarbejde (2011). Begge revisioner blev støttet kraftigt af EU. Det første møde på
højt niveau i det globale partnerskab for effektivt udviklingssamarbejde fandt sted i Mexico i
april 2014 med henblik på at placere udviklingseffektivitet centralt på dagsordenen for perioden
efter 2015. Det andet møde på højt niveau fandt sted i Nairobi, Kenya i slutningen af november
2016.
I 2005 vedtog EU ligeledes programmet om »udviklingsvenlig politikkohærens«, der gjaldt for
12 forskellige politikområder og senere blev inddelt i fem hovedområder: 1) handel og finans,
2) bekæmpelse af klimaforandringer, 3) global fødevaresikkerhed, 4) sikring af migrationens
udviklingspositive virkninger og 5) styrkelse af forbindelserne og synergierne mellem sikkerhed
og udvikling inden for rammerne af en global dagsorden for fredsskabelse. En toårsrapport fra
Kommissionen redegør for EU's fremskridt med hensyn til udviklingsvenlig politikkohærens.
Den seneste af disse blev offentliggjort i august 2015. Parlamentet behandler ofte dette emne
og har en særlig fast ordfører for udviklingsvenlig politikkohærens.
E. Lovgivningsmæssig og finansiel ramme
EU's finansieringsinstrumenter til eksterne foranstaltninger er blevet grundigt revideret og
strømlinet i de senere år. I forbindelse med den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2007-2013
erstattede EU 30 programmer og 90 budgetposter med otte udviklingsinstrumenter. I forbindelse
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med FFR for 2014-2020 er disse instrumenter kun blevet ændret en smule, hvad angår deres
struktur — der er oprettet et nyt partnerskabsinstrument (PI) (se tabel 1 nedenfor) — men det
har været nødvendigt at foretage ændringer for at gøre samarbejdet mere differentieret og mere
effektivt, enkelt og fleksibelt.
F. De vigtigste finansielle instrumenter til eksterne foranstaltninger
Tabel 1: Oversigt over finansielle instrumenter til eksterne foranstaltninger (FFR 2014-2020)

Instrument Fokus Form Budget
Instrumentet til
finansiering af
udviklingssamarbejde
(DCI)

Latinamerika, Asien, Centralasien,
Golfregionen, Sydafrika samt global
tematisk støtte

Geografisk +
tematisk 19,7 mia. EUR

Det europæiske
naboskabsinstrument
(ENI)

16 europæiske naboskabslande,
Rusland (regionalt og
grænseoverskridende samarbejde)

Geografisk 15,4 mia. EUR

Førtiltrædelsesinstrumentet
(IPA) Balkan og Tyrkiet Geografisk 11,7 mia. EUR

Partnerskabsinstrumentet
(PI) Industrialiserede lande Geografisk 955 mio. EUR

Instrumentet for GrønlandGrønland Geografisk 184 mio. EUR
Det Europæiske
Instrument for Demokrati
og Menneskerettigheder
(EIDHR)

Fremme af demokrati og
menneskerettigheder Tematisk 1,3 mia. EUR

Instrument, der bidrager
til stabilitet og fred Politisk stabilitet og fredsskabelse Tematisk 2,3 mia. EUR

Instrumentet for
samarbejde om sikkerhed
på det nukleare område
(INSC)

Nuklear sikkerhed Tematisk 225 mio. EUR

Udenfor budgettet
Den Europæiske
Udviklingsfond (EUF)

AVS-landene og de oversøiske lande
og territorier Geografisk 29,1 mia. EUR

Af disse instrumenter er to særligt vigtige for udviklingssamarbejdet grundet deres størrelse og
fokus:
Instrumentet for udviklingssamarbejde (DCI) er den største kilde til udviklingsfinansiering i EU-
budgettet og dækker udviklingssamarbejde med Latinamerika, udvalgte lande i Mellemøsten,
Sydafrika samt Central-, Øst-, Syd- og Sydøstasien. Det nye DCI har også to tematiske
programmer, der dækker alle udviklingslande: programmet for globale almene goder og
udfordringer på 5,1 mia. EUR (GPGC) og programmet vedrørende civilsamfundsorganisationer
og lokale myndigheder (CSO-LA) på 1,9 mia. EUR. En af de vigtigste nyskabelser i instrumentet
for udviklingssamarbejde for perioden 2014-2020 har været indførelsen af »differentierings«-
princippet. I alt 16 mellemindkomstlande er ikke længere berettigede til tilskudsbaseret bilateral
EU-støtte, selv om de fortsat kan være omfattet af regionalt og tematisk samarbejde. Som et
resultat af forhandlinger mellem Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet betragtes fem
mellemindkomstlande (Cuba, Colombia, Ecuador, Peru og Sydafrika) som »særlige tilfælde«
og vil fortsat være berettiget til samarbejde. Turkmenistan og Irak, som er blevet opgraderet til
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mellemindkomstlande i den øverste tranche, modtager også stadig bilateral bistand på grund af
særlige omstændigheder.
Den Europæiske Udviklingsfond (EUF), der ikke er omfattet af EU-budgettet, er EU's ældste
og største udviklingsinstrument. Den dækker samarbejdet med AVS-landene og Unionens
oversøiske lande og territorier (OLT'er). Dens vigtigste områder er økonomisk udvikling, social
og menneskelig udvikling og regionalt samarbejde og integration. Den 11. EUF har et budget
på 29,1 mia. EUR, herunder 24,3 mia. EUR til nationalt og regionalt samarbejde, 3,6 mia. EUR
til samarbejdet mellem AVS-staterne og 1,1 mia. EUR til AVS-investeringsfaciliteten. Midlerne
tildeles på grundlag af en ordning med et »rullende program«, i hvilket partnerlandene inddrages
i fastsættelsen af samarbejdsprioriteter og -projekter.
Hvis EUF (eller dennes efterfølger) blev opført på EU-budgettet, ville det føre til øget
politikkohærens og desuden underlægge EUF en anden godkendelsesprocedure, nemlig fælles
beslutningstagning, der kræver Parlamentets godkendelse, og derved forbedre den demokratiske
kontrol (læs mere om Parlamentets rolle nedenfor). På den anden side ville en sådan opførelse af
fonden på budgettet øge den administrative byrde i forbindelse med tildelingen af midler, hvilket
muligvis vil kunne bringe AVS-landenes og EU's mangeårige fælles forvaltningsordninger for
udviklingsmidler i fare og føre til, at medlemsstaterne reducerer deres bidrag til EUF.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

— Retsgrundlag: Juridisk set fremgår følgende af artikel 209 i TEUF: »Europa-Parlamentet
og Rådet fastsætter efter den almindelige lovgivningsprocedure de foranstaltninger, der er
nødvendige for at gennemføre politikken for udviklingssamarbejde«. De to institutioner er
derfor jævnbyrdige, hvilket gør udviklingspolitikken til et af de meget få udenrigspolitiske
områder, hvor Parlamentet har sådanne beføjelser. Forhandlingerne om regulering af
EU's eksterne finansieringsinstrumenter, navnlig DCI, har understreget betydningen af
Parlamentets arbejde som medlovgiver og har ført til oprettelsen af nye mekanismer til at
styrke den parlamentariske kontrol. I 2014 afholdt Kommissionen og Europa-Parlamentets
Udviklingsudvalg for første gang en strategisk dialog, der gav Parlamentet mulighed for
at deltage i beslutningsprocessen vedrørende DCI's programmeringsdokumenter.

— Parlamentets kontrol med gennemførelsen af politikken: Tidligere havde Parlamentet
relativt begrænset kontrol med gennemførelsen af udviklingspolitikken. Nu har det
imidlertid fået ret til at stille spørgsmål til Kommissionen og endda gøre indsigelse
mod gennemførelsesafgørelser, når det finder, at Kommissionens forslag fremmer andre
sager end udvikling (f.eks. handel, terrorbekæmpelse osv.), eller hvis det mener,
at Kommissionen overskrider sin kompetence. Parlamentet udøver også kontrol ved
regelmæssigt at drøfte politikker med Kommissionen, både i uformelle og formelle
sammenhænge. Kontrollen med EUF udøves gennem en proces med politisk kontrol
af EUF-programmeringsdokumenter, der foretages af Parlamentets Udviklingsudvalg og
gennem Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU.

— Budgetmyndighed: Lissabontraktaten fastsætter, at Parlamentet og Rådet udgør Unionens
fælles budgetmyndighed. Det er Rådet, der træffer den endelige afgørelse om den syvårige
FFR, men Parlamentets godkendelse er påkrævet for at vedtage den finansielle ramme
(artikel 312 i TEUF). For så vidt angår det årlige budget, fastsættes der i artikel 314
i TEUF en procedure, som omfatter én årlig behandling i både Parlamentet og Rådet.
Når disse behandlinger er afsluttet, kan Parlamentet godkende eller forkaste budgettet.
For så vidt angår internationalt samarbejde følger Europa-Parlamentets Udviklingsudvalg
budgetforhandlingerne og stiller konkrete forslag vedrørende de budgetposter, der hører
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under dets ansvarsområde. Parlamentet har imidlertid ingen formelle budgetmæssige
beføjelser over EUF, idet der forhandles om det samlede beløb og fordelingen af dette på
mellemstatsligt plan mellem Rådet og Kommissionen, og Parlamentets rolle heri er blot
rådgivende. Parlamentet har desuden retten til at meddele decharge til Kommissionen, både
for så vidt angår EU's budget og EUF.

Valérie Ramet
09/2017
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