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Forord til DEVE’s ”infokit”

Mit navn er Eva Joly. Jeg er medlem af Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri 
Alliance i Europa-Parlamentet. Selv om jeg er af norsk oprindelse, er jeg valgt i 
Frankrig. Jeg er formand for Europa-Parlamentets Udviklingsudvalg.

Millioner af mennesker, først og fremmest i de fattige lande, står til dagligt over for 
alvorlige problemer. Vores klode er blevet ramt af en række af kriser – finansielle og 
økonomiske kriser og energi- og fødevarekriser, hvortil kommer klimaændringen, 
som allerede nu har ødelæggende konsekvenser. 

Disse kriser har ganske vist haft alvorlige følger i de rige lande, men i 
udviklingslandene har de sendt yderligere millioner af mennesker ud i den dybeste 
fattigdom. I aften vil 20 % af verdens befolkning gå sultne i seng. 

Hvorfor skal vi beskæftige os med dette? I første række fordi alle disse kriser med 
deres dramatiske konsekvenser i Asien, Afrika, Latinamerika og de øvrige 
verdensdele har deres rod i industrilandene. Endvidere fordi vi har pligt til at efterlade 
en ren og fredelig klode til vores efterkommere. Derfor bør vi nu tage fat på de 
åbenlyse og oprørende uligheder mellem rig og fattig.

Det er altid muligt at gøre en endnu større indsats, men EU bestræber sig på at 
begrænse ulighederne mest muligt. Europa er den største yder af udviklingsbistand 
overhovedet. Bortset fra denne bistand har EU’s handels- og landbrugspolitik dog 
betydelig virkninger for udviklingslandenes økonomier. 

Europa-Parlamentets Udviklingsudvalg bestræber sig på at sikre, at disse virkninger 
ikke påvirker udviklingslandene negativt, og at EU’s politik reelt bidrager til at 
forbedre leveforholdene for verdens fattigste. De efterfølgende emneblade indeholder 
orientering om, hvordan vi arbejder.

Vi går frem på forskellige måder. Vi fører en åbenhjertig og permanent dialog om 
emner med tilknytning til udvikling - lige fra humanitær bistand og 
konfliktforebyggelse til skattely og kønsspørgsmål - med EU-institutionerne, 
medlemsstaterne, EU’s partnerlande, de globale aktører og civilsamfundet i Europa og 
i tredjelande. 

Vi er med til at formulere EU’s politik ved hjælp af beslutninger, som derefter 
vedtages på plenarmøderne i Europa-Parlamentet. De omhandler sundhed, 
uddannelse, årtusindudviklingsmålene, fødevaresikkerhed, humanitær bistand og 
mange andre emner. Når EP lovgiver sammen med Rådet, fastlægger vores udvalg 
Parlamentets holdning. Det har f.eks. været tilfældet med fødevarefaciliteten og 
instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde. 

Udvalget forsvarer til stadighed målrettet menneskerettighederne og god 
regeringsskik i udviklingslandene, ikke kun gennem dialog og beslutninger, men også 
ved valgobservation. Desuden spiller udvalget en central rolle i Den Blandede 
Parlamentariske Forsamling AVS-EU.



Endvidere fører Udviklingsudvalget tilsyn med anvendelsen af EU’s midler og 
gennemførelsen af EU’s beslutninger. Endelig udøver vi sammen med Rådet en 
væsentlig beføjelse i forbindelse med de næsten 10 mia. euro, som EU årligt bevilger 
til udviklingsbistand. 

Vi står over for en betydelig udfordring. Hvis vi reelt ønsker at nå 
årtusindudviklingsmålene, er opgaven krævende. Det fremgår af emnebladene, at 
EP’s Udviklingsudvalg gør, hvad der er muligt, for at tage denne udfordring op.

Eva Joly
november 2012



Emneblad nr. 1

Sammensætning og støttestrukturer

Sammensætning

Udviklingsudvalget er et af Europa-Parlamentets 20 stående udvalg. Siden 
begyndelsen af den 7. valgperiode har det haft 30 medlemmer (ud af i alt 736 
medlemmer). Det største udvalg er Udenrigsudvalget med 76 medlemmer, mens det 
mindste er Fiskeriudvalget med 24 medlemmer.

Medlemmerne vælges fra de politiske grupper på en sådan måde, at det afspejler den 
generelle politiske balance i Parlamentet (se listen over samtlige udvalgsmedlemmer i 
bilag I). De enkelte medlemmer afgør selv, hvilke udvalg de ønsker at sidde i, men 
dette skal i sidste instans godkendes af deres gruppe. De fleste af Parlamentets 
medlemmer virker som ordinære medlemmer i ét udvalg og som stedfortrædere i et 
andet udvalg, selv om der er undtagelser fra denne regel.

UDVIKLINGSUDVALGET

Det Europæiske Folkeparti 10

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 8

Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa                                                                 4

Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 3

De Europæiske Konservative og Reformister 2 

Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre 1

Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati 1

Løsgængere 1
  

Udvalgets formelle ledelse ("formandskabet") varetages af formanden og fire 
næstformænd, der vælges på det konstituerende udvalgsmøde og igen halvvejs inde i 
de enkelte valgperioder. Formanden leder udvalgsmøderne og taler på udvalgets 
vegne på plenarmøderne, når det er relevant. Formanden spiller en vigtig rolle, idet 
han udarbejder dagsordenen og virker som udvalgets repræsentant i forhold til 
eksterne organer. Formanden kan afløses af en af næstformændene i nødvendigt 
omfang.

Gruppekoordinatorerne spiller en meget vigtig rolle i udvalget. De enkelte politiske 
grupper udpeger en koordinator, der virker som talsmand i de enkelte udvalg.
Koordinatorerne mødes for at drøfte udvalgets dagsorden og eksisterende politiske 
problemer, inden de drøftes i udvalget. De fordeler også arbejdsopgaverne mellem 
medlemmerne af deres egen gruppe og hjælper med til at fastlægge gruppens holdning 
forud for afstemning på udvalgsmøder såvel som på plenarmøder.
Udvalget bistås af et sekretariat bestående af tjenestemænd (se bilag II). Sekretariatet 
tilrettelægger udvalgets daglige arbejde, udarbejder baggrundsundersøgelser og 



notater, navnlig på formandens anmodning, hjælper medlemmerne med at finde 
baggrundsoplysninger og med at udarbejde betænkninger og forvalter planlægningen 
af lovgivningsarbejdet på udvalgsniveau.

Et særligt sekretariat bistår Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og 
dennes tre stående udvalg, og samarbejder med de tilsvarende organer fra AVS-
sekretariatet. 

Temaafdelingen i Europa-Parlamentets Generaldirektoratet for Eksterne Politikker 
yder supplerende støtte til Parlamentets formand og til Parlamentets forskellige 
parlamentariske organer (udvalgene og delegationerne, især Udviklingsudvalget), i 
form af notater, stikord, workshopper med uafhængige eksterne eksperter og 
mundtlige orienteringer. 

På anmodning udleveres baggrundsmateriale, referencedokumenter og udkast til 
tekster til formænd og ordførere. Der ydes desuden bistand til forberedelse og 
afvikling af delegationsbesøg i tredjelande, herunder valgobservation og forberedelse 
af høringer. 

Herudover bidrager temaafdelingen til at imødekomme behovet for yderligere 
information og analyser ved bestilling af eksterne undersøgelser, der bestilles af de 
relevante udvalg (se bilag V).

Alle offentliggjorte interne undersøgelser og bestilte eksterne ekspertudtalelser 
(undersøgelser, briefinger og notater) er tilgængelige for alle Europa-Parlamentets 
medlemmer og deres medarbejdere på 
http://www.expo.ep.parl.union.eu/expo/cms/pid/17 . 
Eksterne undersøgelser er desuden offentligt tilgængelige for offentligheden på 
http://www.europarl.europa.eu/committees/da/studies.html

http://www.expo.ep.parl.union.eu/expo/cms/pid/17
http://www.europarl.europa.eu/committees/da/studies.html


Emneblad nr. 2

Beføjelser og sagsområder: Indledning

Som de fleste parlamenter har Europa-Parlamentet tre grundlæggende beføjelser:
lovgivning, budget og tilsyn. Som fagudvalg behandler de stående udvalg spørgsmål, 
der henhører under deres sagsområder, og fremlægger deres holdning i form af 
betænkninger, der indeholder beslutningsforslag til endelig vedtagelse på 
plenarmødet. En beslutning bliver først Parlamentets officielle holdning, når den er 
blevet endeligt vedtaget på plenarforsamlingen.

Udviklingsudvalget beskæftiger sig med Den Europæiske Unions forbindelser med
udviklingslandene, et område, der altid har stået højt på EU's politiske, diplomatiske 
og handelsmæssige dagsorden. Udvalget lægger stor vægt på opfyldelsen af FN's 
2015-udviklingsmål som det bedste middel til udryddelse af fattigdom i verden.

Udviklingsudvalget er Parlamentets vigtigste aktør, når det gælder fremme, 
gennemførelse og kontrol og udvikling af EU's udviklings- og samarbejdspolitik, 
navnlig gennem:

(a) politisk dialog med udviklingslandene på bilateralt plan og i de relevante 
internationale organisationer og interparlamentariske fora

(b) støtte til og samarbejde med udviklingslandene

(c) fremme af demokratiske værdier, god regeringsførelse og menneskerettigheder i 
udviklingslandene.

Udvalget spiller desuden en afgørende rolle i forbindelse med udvikling og styrkelse 
af forbindelserne mellem EU og partnerlandene i Afrika, Vestindien og 
Stillehavet (AVS) gennem tæt opfølgning på gennemførelsen af AVS-EU-
partnerskabsaftalen (Cotonou-aftalen) og særligt på Den Blandede Parlamentariske 
Forsamling AVS-EU’s arbejde.



Emneblad nr. 3

Lovgivning om EU's udviklingssamarbejde

Som for de øvrige udvalg er en af Udviklingsudvalgets vigtigste opgaver at vedtage 
fællesskabslovgivning på områder, der henhører under dets kompetence. 

Retsgrundlaget for lovgivningen på det udviklingspolitiske område er fastlagt i artikel 
208-211 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), hvorefter 
lovgivningen skal vedtages efter den "almindelige lovgivningsprocedure". Dette 
byder, at Europa-Parlamentet og Ministerrådet sammen vedtager lovgivning på 
baggrund af et forslag fra Kommissionen.

I forbindelse med den almindelige lovgivningsprocedure forelægges 
lovgivningsforslag for Rådet og Parlamentet samtidigt. Lovgivningsteksten kan kun 
vedtages, hvis Rådet og Parlamentet er enige om alle ændringsforslag. Først herefter 
er den nye "europæiske lovgivning" vedtaget.
Parterne kan nå til enighed under første-, anden- eller tredjebehandling. Hvis der 
ikke opnås enighed, vedtages lovgivningen ikke.

Siden 2007 har instrumentet for udviklingssamarbejde (Development Coorporation 
Instrument, DCI) været hovedforordningen for EU’s indsats inden for 
udviklingssamarbejdet. 

Inden for dette instrument findes der en række forskellige programmer, der falder i to 
generelle kategorier:

Parlamentets lovgivningsarbejde er tilrettelagt som følger:

- Kommissionen forelægger Parlamentet et forslag. Det "korresponderende udvalg" anmodes 
om at udarbejde en betænkning, og udvalget udpeger i denne forbindelse en ordfører (dvs. 
et medlem af udvalget, der får til opgave at udarbejde udvalgets udkast til betænkning). Et 
eller flere udvalg kan blive anmodet om at afgive en udtalelse til det korresponderende
udvalg.

- Det korresponderende udvalg behandler ordførerens udkast til betænkning sammen med 
ændringsforslag stillet af Parlamentets øvrige medlemmer og de udtalelser, der er blevet 
udarbejdet af andre udvalg, og vedtager en endelig betænkning.

- De politiske grupper gennemgår betænkningen og beslutter, hvilke yderligere 
ændringsforslag, der bør fremsættes på plenarmødet.  

- Endelig drøftes og vedtages den udtalelse, der er indeholdt i betænkningen, på 
plenarmødet, hvorefter den bliver Parlamentets officielle holdning. Parlamentet foreslår 
normalt ændringer til Kommissionens forslag i form af ændringsforslag.



Temaprogrammer omfatter aktioner inden for bestemte områder af 
udviklingssamarbejdet, f.eks. finansiering i samarbejde med europæiske ngo'er, støtte 
til bestemte sektorer som sundhed og uddannelse, indsats inden for miljø og energi 
eller foranstaltninger med henblik på fødevaresikkerhed. De gennemføres ved hjælp 
af tematiske strategipapirer, som er genstand for Europa-Parlamentets demokratiske 
kontrol.

De geografiske programmer omhandler udviklingssamarbejdet med specifikke 
regioner i verden: Asien, Latinamerika, Mellemøsten og Sydafrika. De gennemføres 
ved hjælp af landestrategidokumenter og regionale strategidokumenter, som er 
underkastet Europa-Parlamentets demokratiske kontrol.

Eftersom DCI’et udløber i december 2013, fremlagde Kommissionen i december 
2011 et forslag til et nyt instrument, som skal behandles og vedtages af Parlamentet 
og Rådet. 

DCI’ets geografiske programmer finder ikke anvendelse for så vidt angår de 78 lande 
i Afrika, Vestindien og Stillehavet, som udgør gruppen af AVS-lande. Samarbejdet 
med AVS-landene er baseret på instrumenter, der ligger uden for 
fællesskabsstrukturen, navnlig Cotonou-aftalen mellem EU-medlemsstaterne og de 
pågældende udviklingslande (se særskilt emneblad), og finansieringen sker via Den 
Europæiske Udviklingsfond (EUF), der er en mellemstatslig fond.

Cotonou-aftalen er i sin egenskab af primær ret integreret i lovgivningsrammen.
Aftalen såvel som efterfølgende revisioner skal godkendes af Europa-Parlamentet 
(samstemmende udtalelse). Parlamentet deltager ikke i forhandlingerne om sådanne 
aftaler, men det kan udtrykke sine holdninger gennem beslutninger.

Parlamentets kontrol med strategipapirer og gennemførelse

Siden vedtagelsen af DCI er Parlamentet begyndt at føre strengere kontrol med de 
strategipapirer, hvori man vejleder om gennemførelsen af EU-lovgivning på 
udviklingsområdet.   I henhold til forordningen om gennemførelsesretsakter (også 
kaldet ”komitologi-forordningen”) 1 kan Parlamentet gennem en på plenarmødet 
vedtaget forordning markere de sager, hvor Kommissionen menes at have overskredet 
de beføjelser, den har fået uddelegeret ved lov. Endvidere er der blevet indgået en 
demokratisk kontroldialog med Kommissionen, som giver Parlamentet mulighed for 
at fremsætte bemærkninger til alle politiske og juridiske spørgsmål, der relaterer sig 
til strategipapirerne.

Ud over disse gennemførelsesbeføjelser kan Parlamentet naturligvis altid indbringe en 
sag for Domstolen i de tilfælde, hvor Kommissionen menes at have overskredet 
uddelegerede beføjelser.

Siden Lissabontraktatens ikrafttræden har Parlamentet krævet endnu større 
kontrolbeføjelser.  Parlamentet har gjort gældende, at programmeringsdokumenterne 
                                               
1 Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1905/2006 om oprettelse af et 
instrument til finansiering af udviklingssamarbejde (PE-CONS 00057/2011 – C7-0377/2011 –
2009/0060A(COD))



kan kategoriseres som ”delegerede retsakter” i henhold til artikel 290 TEUF, som 
giver Parlamentet vetoret i beslutningsprocessen. Indtil videre har Rådet ikke været 
enig heri, så Parlamentet kan endnu ikke nedlægge veto.



Emneblad nr. 4

Budget- og tilsynsbeføjelser

Som led i sine beføjelser fører Udviklingsudvalget nøje kontrol med EU's almindelige 
budget og bidrager hertil gennem ændringsforslag til budgetposterne vedrørende 
udviklingslandene. Efter budgetproceduren, som er fastsat i Lissabontraktaten, skal 
Parlamentet og Rådet i samråd træffe afgørelser om alle udgifter, herunder 
budgetposterne for udviklingssamarbejde. Inden for Parlamentet har 
Udviklingsudvalget ansvaret for den del af budgettet, som vedrører udvikling og 
forbindelser med landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (afsnit 21) og humanitær 
bistand (afsnit 23). Udviklingsudvalget overvåger desuden budgetposterne 
vedrørende Asien og Latinamerika samt Middelhavsområdet og området for 
menneskerettigheder og udvikling (afsnit 19). Det kontrollerer budgettet for så vidt 
angår handel med udviklingslandene (afsnit 20) og, sidst men ikke mindst, overvåger 
det administrationsbudgettet for de af Kommissionens tjenestegrene, som har med 
udviklingssamarbejde at gøre. 

For Udviklingsudvalget starter budgetbehandlingen hvert år i foråret, når udvalget 
vedtager sin holdning til Kommissionens årlige politikstrategi. Udvalget deltager i 
forberedelsen af Parlamentets holdning under forhandlingerne med Rådet og 
Kommissionen under hele budgetproceduren. I september stemmer udvalget om sine 
ændringsforslag til Rådets holdning til budgettet for det kommende år. Medlemmerne, 
navnlig ordføreren for budgettet, forhandler med Budgetudvalget og internt i 
Parlamentets enkelte politiske grupper om Udviklingsudvalgets ændringsforslag. I 
oktober bliver Parlamentets holdning fastlagt på plenarmødet. Forhandlingerne 
fortsætter som en del af en forligsprocedure mellem Parlamentet og Rådet, indtil man 
når en fælles aftale, og denne vedtages af begge institutioner. I Parlamentet gøres 
dette sidst på året ved en plenarafstemning om teksten med budgetaftalen. Når 
Parlamentets formand har underskrevet budgetaftalen, er proceduren afsluttet.

I løbet af det efterfølgende år overvåger udvalget - med bistand fra ordføreren -
Kommissionens gennemførelse af budgettet, og udvalget sikrer, at midlerne uddeles i 
overensstemmelse med den aftale, der er indgået med Parlamentet.

Som led i den årlige dechargeprocedure undersøger Parlamentet, hvordan 
Kommissionen gennemførte budgettet i det foregående regnskabsår.  Efter at have 
undersøgt Kommissionens årsregnskaber, finansieringsoversigt og dens rapport om de 
opnåede resultater samt Revisionsrettens årsberetning, træffer Parlamentet afgørelse 
om meddelelse eller nægtelse af decharge for Kommissionens gennemførelse af 
budgettet.   Dechargeproceduren vedrører også gennemførelsen af Den Europæiske 
Udviklingsfonds budget (en fond, som finansieres direkte af EU-medlemsstaterne til 
dækning af udgifter under Cotonou-partnerskabsaftalen mellem AVS-landene og EU 
og gennemføres af Kommissionen – se emneblad nr. 3). Budgetkontroludvalget leder 
dechargeproceduren. Fagudvalgene, herunder Udviklingsudvalget, afgiver udtalelser.

EU’s samlede udviklingsbistand for 2010 (dvs. officiel udviklingsbistand udbetalt af 
Kommissionen) udgjorde 9,8 mia. EUR. Den største andel gik til uddannelse, 



sundhed, forvaltning og andre sociale infrastrukturer (35 %), transport, 
kommunikation, energi og andre infrastruktur (12 %) og humanitær bistand (13 %).  

Ca. halvdelen af det samlede beløb kommer fra EU-budgettet. Den anden halvdel 
finansieres gennem Den Europæiske Udviklingsfond. Selv om EUF gennemgås af 
udvalget (herunder i forbindelse med dechargeproceduren), har Parlamentet ikke 
nogen beføjelser til at øve indflydelse på udgifterne under EUF, der finansieres 
direkte af EU-medlemsstaterne og ikke er opført på fællesskabsbudgettet. 

For så vidt angår budgetmidlerne bidrog medlemmerne af Udviklingsudvalget dog 
aktivt til EU’s flerårige finansielle ramme (FFR) for årene 2007-2013, som fastsætter 
udgiftslofter for hver udgiftskategori for de næste syv år. 

Tilsynsbeføjelser

En meget vigtig opgave for Parlamentet og dets stående udvalg er udøvelsen af 
tilsynet med den udøvende myndighed, dvs. Kommissionen, såvel som med visse 
aspekter af Rådets og Den Europæiske Centralbanks arbejde.

Udvalget udøver denne funktion ved hjælp af forskellige instrumenter

- høring af kommissærer: I starten af Kommissionens mandatperiode afholder 
Parlamentet høringer af de udpegede kommissærer forud for godkendelsen af 
Kommissionen som helhed på plenarmødet. Under disse høringer kan 
medlemmerne af Parlamentet stille spørgsmål til de udpegede kommissærer 
om deres fremtidige rolle, program, visioner omkring EU-spørgsmål osv. Efter 
høringerne vedtager udvalgene deres holdning til de enkelte kandidaters 
egnethed. I begyndelsen af 2010 afholdte Udviklingsudvalget en høring af de 
kommissærer, som havde ansvaret for udviklingssamarbejdet, Andris 
Piebalgs, og humanitær bistand og civilbeskyttelse, Kristalina Georgieva. 
Kristalina Georgieva var den anden kandidat til posten, da udvalget ikke fandt 
første egnet hertil.

- møder med Rådets formandskab: den højtstående repræsentant for EU’s 
udenrigs- og sikkerhedspolitik, Catherine Ashton, er hvert år indbudt af 
udvalget i sin egenskab af formand for Rådet for Udenrigsanliggender, som 
også varetager udviklingspolitiske spørgsmål.  Herudover indbydes den 
kompetente minister for medlemslandene, som har formandskabet for EU’s 
Ministerråd, til at afholde en tale for udvalget vedrørende særlige emner, 
såsom humanitær bistand.

- møder med kommissærer: de to kommissærer, som er ansvarlige for 
udviklingssamarbejdet og humanitær bistand, er regelmæssigt indbudt til at 
deltage ved udvalgsmøder.

- spørgsmål til Rådet og Kommissionen: Medlemmerne af Parlamentet kan 
stille spørgsmål til begge institutioner på plenarmøder såvel som under 
udvalgsmøder

- høring af eksperter: Udvalget afholder jævnligt offentlige høringer, der 
normalt vedrører emner omhandlet i betænkninger under udarbejdelse (se 
bilag IV).



Emneblad nr. 5

Fremme af demokrati og menneskerettigheder

Udviklingsudvalget er et af de tre udvalg i Europa-Parlamentet, der beskæftiger sig 
med eksterne forbindelser sammen med Udenrigsudvalget og Udvalget om 
International Handel.

Som et af instrumenterne til indsatsen udadtil vedtog Parlamentet og Rådet i 2006 
Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder. Dette instrument 
har som specifikt sigte at øge respekten for menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder ved at fremme og konsolidere demokrati, styrke 
den del af civilsamfundet, der arbejder for menneskerettighederne og ved at forbedre 
troværdigheden af valgprocesser. 

Debatter og beslutninger om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, 
demokratiet og retsstatsprincippet

Flere politiske grupper anmoder ofte formanden for Europa-Parlamentet om at 
afholde debatter om presserende sager om krænkelse af menneskerettighederne, 
demokrati og retsstatsprincippet. Sådanne debatter finder sted torsdag eftermiddag 
under mødeperioden i Strasbourg. Der bliver sædvanligvis afholdt tre debatter om tre 
forskellige tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne. De fremsatte 
beslutningsforslag sættes under afstemning, umiddelbart efter at debatten er afsluttet.

Delegationer og valgovervågningsmissioner

Udviklingsudvalget kan sende sine egne delegationer til områder af særlig interesse.
De kan sendes til forskellige lande, hvortil udvalgets arbejde vedrørende 
udviklingspolitik og humanitær bistand ofte har en forbindelse. Udvalgets 
medlemmer deltager nogle gange i Europa-parlamentets ad hoc-delegationer i 
udviklingslande, som sædvanligvis deltager i internationale konferencer eller 
overvåger valg. Disse rapporterer tilbage til det relevante udvalg i Europa-
Parlamentet.

Valgovervågningsmissionerne bidrager aktivt til demokratiseringsprocessen i 
udviklingslande og i andre lande. De internationale valgobservationsmissioner bliver 
stadig mere synlige og vigtige for udviklingen og konsolideringen af demokratiske 
systemer.

De af Parlamentets delegationer, som har ydet et væsentligt bidrag til den 
internationale valgobservationsindsats, arbejder tæt sammen med EU's 
valgovervågningsmissioner. Når der dannes fælles internationale missioner i 
samarbejde med OSCE/ODHIR og Europarådet, supplerer medlemmernes profil og 
politiske erfaring valgeksperternes mangeårige erfaring med valgovervågning.
I 2010 og 2011 deltog Udviklingsudvalget aktivt i valgovervågning i Congo, 
Nicaragua, Tanzania, Togo og Uganda, for bare at nævne et par stykker.

Sakharovprisen og Sakharovprisnetværket



Dette er to specifikke værktøjer, som Europa-Parlamentet anvender til at fremme 
forsvar af menneskerettigheder på den internationale scene.

Sakharovprisen: Sharkovprisen for tankefrihed blev oprettet af Europa-Parlamentet i 
december 1985. På dette tidspunkt var den berømte russiske systemkritiker, Andrei 
Sakharov, stadig i intern eksil i Gorki, som myndighederne i den daværende USSR 
havde sendt ham i.  Sakharovprisen tildeles en gang om året som anerkendelse for en 
handling eller et resultat i kampen for at forsvare menneskerettighederne, demokratiet 
og ytringsfriheden. Det er en prestigefuld pris, som tildeles enestående individer eller 
foreninger eller grupper af personer (såsom den række af personer, der repræsenterede 
Det Arabiske Forår og blev tildelt prisen i 2011).     

Proceduren for tildeling af Shakovprisen, som kulminerer med den officielle 
prisceremoni i Strasbourg i december, administreres i fællesskab af Underudvalget 
om Menneskerettigheder, der er den hovedansvarlige, og Udenrigs- og 
Udviklingsudvalget.   

Sakharovprisnetværket: Sakharovprisnetværket blev oprettet af Europa-Parlamentet i 
2011 med det formål at gøre det mere synligt på globalt plan i forhold til 
menneskerettigheder og ytringsfrihed. Formålet med Sakharovprisnetværket er at 
samle tidligere og nuværende modtagere af Sakharovprisen samt 
menneskerettighedsaktivister fra hele verden og hjælpe dem med at udvikle et 
operationelt netværk. Inden for rammerne af Sakharovprisnetværket blev der i 
november 2011 afholdt en konference på højt plan om menneskerettigheder i 
Bruxelles.



Emneblad nr. 6

Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU

Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU blev oprettet ud fra et fælles 
ønske om at samle de valgte repræsentanter fra Det Europæiske Fællesskab -
medlemmerne af Europa-Parlamentet - og de valgte repræsentanter fra de stater i 
Afrika, Vestindien og Stillehavet, der har undertegnet Cotonou-aftalen. 
Forsamlingen er den eneste institution i verden af sin art. Det er det eneste 
internationale organ, hvor repræsentanter fra forskellige lande mødes regelmæssigt 
med det formål at fremme den gensidige samhørighed mellem udviklede lande og 
udviklingslande.

Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU er en demokratisk 
parlamentarisk institution, der har til formål at fremme og beskytte den demokratiske 
proces for at sikre borgernes ret til at vælge deres egne udviklingsmål og midlerne til 
opfyldelse af disse.

Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU blev oprettet med Cotonou-
aftalen (artikel 17), hvorefter den har til opgave:

"– at fremme den demokratiske proces gennem dialog og konsultation
– at befordre en større forståelse mellem befolkningerne i Den Europæiske Union 

og AVS-staterne og skabe større bevidsthed om udviklingsspørgsmål
– at drøfte emner, der vedrører udvikling og AVS-EU-partnerskabet
– at vedtage beslutninger og rette henstillinger til Ministerrådet med henblik på at 

virkeliggøre denne aftales mål. "

Desuden spiller forsamlingen en ganske særlig rolle, idet den udøver parlamentarisk 
kontrol med de øvrige institutioner og afholder formelle møder under hver 
mødeperiode, hvor der kan stilles spørgsmål til Kommissionen og til AVS-EU-
Ministerrådet. Endvidere skal Kommissionen orientere om, hvordan den har fulgt op 
på tidligere beslutninger vedtaget af Den Blandede Parlamentariske Forsamling.
Den Blandede Parlamentariske Forsamling har tillige opnået betydelige 
tilsynsbeføjelser med hensyn til de dokumenter, som gennemfører EU-
udviklingssamarbejdet (dvs. nationale, regionale og tematiske strategidokumenter) 
vedrørende AVS-regioner og -lande, og sikrer, at der finder egentlige drøftelser og 
analyser sted i parlamentsregi af de igangværende og planlagte EUF-udbetalinger i 
gruppen af AVS-lande.  

Sammensætning og arbejdsmetoder

Repræsentanterne for de 78 AVS-lande bør være parlamentsmedlemmer eller 
subsidiært repræsentanter udpeget af hvert AVS-lands parlament. Repræsentanter, 
som ikke er parlamentsmedlemmer, skal godkendes ved begyndelsen af hver 
mødeperiode. 



De møder deres 78 kolleger fra Europa-Parlamentet på plenarmøder af én uges 
varighed to gange om året på skift i et AVS-land og i det EU-land, som har EU-
formandskabet. Forsamlingerne styres af fælles demokratiske regler, der er fastlagt i 
dens forretningsorden.

De to medformænd, der vælges af forsamlingen, leder arbejdet. Den ene er fra et 
AVS-land og den anden fra EU. 24 næstformænd (12 fra EU og 12 fra AVS-landene), 
der også vælges af forsamlingen, udgør sammen med de to medformænd Den 
Blandede Parlamentariske Forsamlings Præsidium. Præsidiet træder normalt sammen 
fire gange årligt for at sikre kontinuiteten i Den Blandede Parlamentariske 
Forsamlings arbejde og for at forberede nye initiativer, der navnlig sigter på at styrke 
og forbedre samarbejdet. Det behandler endvidere aktuelle politiske spørgsmål og 
vedtager holdninger til menneskerettighedssager. Desuden udsender forsamlingens 
Præsidium undersøgelsesdelegationer til AVS- eller EU-lande, offentliggør rapporter 
og deltager i valgobservationsmissioner.

Der blev oprettet tre stående udvalg i 2003. De udarbejder væsentlige forslag, der 
sendes til afstemning i Den Blandede Parlamentariske Forsamling. Der er tale om 
følgende udvalg:

- Udvalget om Politiske Spørgsmål
- Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel
- Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø

I 2008 begyndte forsamlingen at afholde regionale møder. I 2010 afholdt 
forsamlingen et regionalt møde i Seychellerne for det østlige Afrika og i 2011 i 
Cameroun for det centrale Afrika. På hvert af de regionale møder behandles de 
igangværende forhandlinger om de økonomiske partnerskabsaftaler med den 
pågældende region, ligesom man drøfter spørgsmål af fælles interesse for landene i 
regionen og EU.

Den Blandede Parlamentariske Forsamlings initiativer

Den Blandede Parlamentariske Forsamling har aktivt bidraget til gennemførelse og 
styrkelse af en række forskellige AVS-EU-aftaler og har fremsat en række forslag 
inden for mange forskellige områder:

 fremme af parlamentarisk demokrati og styrkelse af parlamentets rolle i AVS-
lande, bl.a. ved valgobservation 

 styrkelse af kvindernes rolle i udviklingsprocessen, navnlig gennem 
uddannelse

 styrkelse af viljen til at respektere og forsvare menneskerettighederne og den 
menneskelige værdighed

 integration af miljøpolitikken i udviklingsprojekter, navnlig i forbindelse med 
virkningerne af klimaændringen i AVS-regionerne



 fremme af handel som et redskab til udvikling, navnlig gennem de 
økonomiske partnerskabsaftaler som fastsat i Cotonou-aftalen

 programmer til udvikling af landdistrikter og mikroprojekter, der er tilpasset 
de enkelte lokalsamfunds behov

 bekæmpelse af epidemier og styrkelse af sundheds- og hygiejnetjenester

 årlige møder mellem de økonomiske interesseorganisationer og 
arbejdsmarkedets parter;

 tættere samarbejde med organisationer i civilsamfundet, som beskæftiger sig 
med udvikling

 bistand til forgældede lande, der gennemfører strukturtilpasningspolitikker, 
således at de får mulighed for at bibeholde absolut nødvendige tjenester

 fremskyndelse af støtteprocedurerne og forhøjelse af bevillingerne til 
flygtninge og fordrevne personer.

Europa-Parlamentets sekretariat assisterer EU-medlemmerne af Den Blandede 
Parlamentariske Forsamling 

For yderligere information, se hjemmesiden:  www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/



Emneblad nr. 7

2015-udviklingsmålene - en global forpligtelse

Årtusinderklæringen blev vedtaget i september 2000 af 189 stats- og regeringschefer 
fra hele verden, der forpligtede sig til at "befri vores medmennesker, mænd, kvinder 
og børn, fra de uværdige vilkår forbundet med ekstrem fattigdom" inden 2015. Der 
blev med dette formål fastlagt otte udviklingsmål:

1. At udrydde ekstrem fattigdom og sult.
2. At sikre almen grundskoleuddannelse
3. At fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og styrke kvinders indflydelse
4. At nedbringe børnedødeligheden
5. At forbedre modersundheden
6. At bekæmpe hiv/aids, malaria og andre sygdomme
7. At sikre et bæredygtigt miljø
8. At udvikle et globalt partnerskab for udvikling.

Europa-Parlamentet vedtog i 2005 Udviklingsudvalgets betænkning om 2015-
udviklingsmålene. Det blev understreget i betænkningen, at fattigdomsudryddelse 
gennem opfyldelse af 2015-udviklingsmålene og gennemførelse af 
årtusinderklæringen utvetydigt må anerkendes som den overordnede ramme for EU's 
udviklingspolitik, og at dette skal afspejles klart i alle relevante politik- og 
lovgivningsforslag. 

D. 15. juni 2010 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning om fremskridt med hensyn 
til gennemførelse af 2015-udviklingsmålene:  midtvejsrevision som forberedelse til 
FN's møde på højt niveau i september 2010. I denne beslutning gives en række 
henstillinger til EU-medlemsstaterne forud for topmødet. Europa-Parlamentet 
erkendte heri, at de otte 2015-udviklingsmål stadig ikke var nået, og anmodede 
medlemsstaterne om at vedtage en ledende og ambitiøs fælles holdning med henblik 
på at nå 2015-udviklingsmålene inden fristen udløber i 2015. 

Særlige elementer i beslutningen fra 2010 var behovet for at finde frem til innovative 
finansieringsmekanismer, herunder en global skat på valuta- og derivattransaktioner 
for at finansiere globale offentlige goder, herunder 2015-udviklingsmålene; at slå 
hårdt ned på skattely, skatteunddragelse og ulovlige finansielle strømme, såvel som 
systematisk at offentliggøre multinationale selskabers overskud og skatteudgifter; at 
reducere pengeoverførselsomkostninger for arbejdstagende indvandrere, der sender 
penge til deres hjemlande, og lette gældsbyrden for udviklingslandene, herunder ved 
at indføre et rentefrit gældsmoratorium for gældstilbagebetalinger frem til 2015 for 
udviklingslandene.       

Europa-Parlamentet deltog aktivt i “Udryd fattigdom”-kampagnen i 2005 og i FN-
topmødet i september 2010 for at evaluere 2015-udviklingsmålene. Parlamentet var 
endvidere medvirkende til, at "fødevarefaciliteten" - EU's reaktion i form af 1 mia. 
EUR på baggrund af fødevarekrisen i 2008 – blev ophøjet til lov på rekordtid. 



Medlemmerne af Europa-Parlamentet har konsekvent rost de medlemsstater, der 
allerede har nået eller passeret den med 2015-udviklingsmålene forbundne 
målsætning om at tildele 0,7 % af BNI til statslig udviklingsbistand, men konstaterede 
samtidig en foruroligende tendens, hvor nogle medlemsstater var begyndt at reducere 
deres bistand, samtidig med at de har bemærket, at de ikke overholdt tidligere tilsagn 
vedrørende tidsplaner. 

Faktisk opnåde EU som et hele ikke sit midlertidige mål på 0,56 % af BNI til statslig 
udviklingsbistand i 2010, og det vil have svært ved at nå målsætningen på 0,7 % af sit
BNI inden 2015.  Der er på dette område ligeledes store forskelle mellem 
medlemsstaterne, og udvalget opfordrer derfor de medlemsstater, der stadig halter 
bagefter, til at opstille en klar tidsplan og klare tidsfrister med henblik på at nå målet 
på 0,7 % inden 2015.

Udvalget understreger imidlertid ofte, at vi ikke kan opnå 2015-udviklingsmålene om 
at halvere fattigdom og sult inden 2015, at tilbyde gratis undervisning til alle og at 
forbedre adgangen til sundhedspleje, samtidig med at udviklingslandene bruger fire 
gange mere på at tilbagebetale gæld end på grundlæggende sociale tjenesteydelser.

Prioritering af sundhed og uddannelse – de vigtigste sektorer omfattet af 2015-
udviklingsmålene

Af de mange områder, som Udviklingsudvalget ofte beskæftiger sig med, er der især 
blevet lagt vægt på sundhed og uddannelse. Bekæmpelsen af fattigdomsbetingede 
sygdomme, hiv/aids, tuberkulose og malaria er presserende over hele verden. De 
ødelæggende virkninger af hiv/aids underminerer de fremskridt, der er sket gennem
årene som følge af udviklingspolitikken. Udviklingsudvalget støttede derfor 
oprettelsen af en global fond til bekæmpelse af disse sygdomme og forhøjede EU's 
bidrag til denne fond betydeligt. Parlamentets medlemmer har gentagne gange 
understreget, at en bedre adgang til oplysninger og behandling ville hjælpe i kampen 
mod både hiv/aids og fattigdom. De understregede, at forebyggelses-, pleje- og 
behandlingstiltag er indbyrdes afhængige. Der skal ske en koordinering af 
samarbejdet, forskningen og sundhedspolitikkerne, hvis sygdommene skal bekæmpes 
effektivt. Sundhedssystemerne i udviklingslandene skal også forbedres. 

Ikke blot er det et problem, at medicinudgifterne er høje. For så vidt angår en række 
sygdomme findes der endnu ikke nogen egnede behandlingsformer. Kun 10 % af 
forskningsaktiviteterne er rettet mod de sygdomme, der udgør 90 % af alle sygdomme 
i verden. Parlamentets medlemmer har ofte understreget, at den offentlige forskning 
bør stimuleres på de områder, hvor markedet ikke udvikler løsninger, og at der bør 
skabes incitamenter til at fremme den private sektors investeringer på disse områder. 
Medlemmerne betonede også, at priserne på vigtige lægemidler skal være mere 
overkommelige, hvilket indebærer, at de skal produceres lokalt, og de understregede, 
at WTO-medlemmerne har ret til at udnytte den fleksibilitet, der ligger i TRIPS-
aftalen til at beskytte folkesundheden og til at sikre alle adgang til medicin. 

Spørgsmålet om reproduktiv sundhed, et grundlæggende og desuden meget følsomt 
spørgsmål, havde en meget høj prioritering i den foregående valgperiode. Handicap 



og oversete sygdomme er andre spørgsmål af særlig interesse for Parlamentets 
medlemmer. 

Parlamentsmedlemmerne mener, at fattigdommen kun kan reduceres, hvis flere får 
adgang til en passende uddannelse. Udvalget har jævnligt understreget vigtigheden af 
grunduddannelse og opfordret til en stor indsats med henblik på at opfylde 
årtusindudviklingsmålet om almen grundskoleuddannelse inden 2015. I øjeblikket er 
der ca. 113 millioner børn, der ikke går i skole, hvoraf de fleste er piger, og 860 
millioner mennesker i udviklingslandene er analfabeter. 



Emneblad nr. 8

Humanitær bistand

Ved humanitær bistand forstås bistand, der er skræddersyet til at redde liv, afhjælpe 
lidelser samt bevare og beskytte den menneskelige værdighed i katastrofesituationer 
og i tiden umiddelbart derefter. Humanitær bistand skelnes fra udviklingsbistand, som 
tilstræber at behandle de underliggende socioøkonomiske faktorer, der kan have ført 
til en krise eller en katastrofesituation. En effektiv humanitær bistand bygger på en 
række grundprincipper: upartiskhed, ikke-forskelsbehandling, uafhængighed og 
neutralitet. EU's humanitære bistand defineres som følger:

Fællesskabets humanitære bistand omfatter ikke-diskriminerende bistands-, 
nødhjælps- og beskyttelsesforanstaltninger til fordel for befolkningerne i tredjelande, 
navnlig de mest udsatte befolkninger og først og fremmest befolkningerne i 
udviklingslandene, der er ofre for naturkatastrofer eller menneskeskabte 
begivenheder, såsom krige og konflikter, eller ekstraordinære situationer og 
omstændigheder, der kan sammenlignes med natur- eller menneskeskabte 
katastrofer, i det tidsrum der er nødvendigt for at imødekomme de humanitære 
behov, som disse situationer har skabt. 1

Humanitær bistand findes i mange former – økonomiske midler, forsyninger og 
personale – og stammer fra en bred vifte af kilder: regeringer, ngo'er, FN-agenturer, 
Røde Kors/Røde Halvmåne, lokale samfundsgrupper, offentlige gave r  og 
pengeoverførsler fra emigrantsamfundene…

Med sine 27 medlemslande er Den Europæiske Union verdens førende donor af 
humanitær bistand, og står for ca. halvdelen af den nødhjælp, der ydes på verdensplan 
til ofre for menneskeskabte katastrofer og naturkatastrofer.    I tillæg til de 
nødhjælpsprogrammer, der forvaltes af de enkelte medlemsstater, bliver den 
humanitære bistand ligeledes finansieret over EU-budgettet og administreret af 
Kommissionens Generaldirektorat for Humanitær Bistand og Civilbeskyttelse 
(ECHO), som blev grundlagt i 1992. 

I 2011 ydede EU humanitær bistand og civil beskyttelsesbistand for i alt 1,2 mia. 
EUR. 2 Dette bestod i humanitær bistand til omkring 117 millioner mennesker i 91 
ikke-EU-lande, såvel som hurtige reaktioner på 18 anmodninger om bistand fra 
civilbeskyttelsesordningen inden og uden for EU.

Som et resultat af et øget antal og omfang af humanitære kriser, katastrofer og 
sårbarhed på verdensplan i de seneste år har man oplevet en tendens mod et øget 
behov for bistand, der overstiger de tilgængelige ressourcer. Det oprindelige budget 
for humanitær bistand på 853 mio. EUR for 2011 blev suppleret flere gange for at 
sætte ind over for nye kriser og naturkatastrofer, der opstod i løbet af året.    Disse 
ekstra finansieringsmidler blev skaffet ved overførsler fra EU’s nødhjælpsreserve ved 
                                               
1 Artikel 1 i forordningen om humanitær bistand - Rådets forordning 1257/96.
2 Tallene i dette afsnit er baseret på: Årsrapport om gennemførelsen af Den Europæiske Unions politik 
for humanitær bistand og civilbeskyttelses i 2011. COM(2012) 489



anvendelse af den 10. Europæiske Udviklingsfond, som e reserveret til humanitær 
bistand i Afrika, Vestindien og Stillehavet ved EFTA-bidrag og ved overførsler fra 
budgetposter under EU's udgiftsområde for ekstern bistand (udgiftsområde 4). 
Ud af de samlede EU-midler, der blev ydet i 2011, blev ca. 42 % ydet som følge af 
langvarige kriser, 38 % som følge af naturkatastrofer og 20 % som følge af ad hoc-
kriser og -interventioner Omkring halvdelen af midlerne blev ydet i forbindelse med 
fødevare- og ernæringsinterventioner. Andre væsentlige aktivitetsområder er 
sundhedsbistand, herunder psykologisk bistand (12 %), samt vand og sanitet (14 %).  

De humanitære aktiviteter finansieret af Kommissionen er gennemført i næsten 200
partnernødhjælpsorganisationer.   Halvdelen af midlerne for 2011 (50 %) blev 
kanaliseret gennem ngo’er, omkring en tredjedel (36 %) af forskellige FN-organer og 
den resterende del (14 %) af andre internationale organisationer. Kommissionens 
forhold til ngo’er bliver styret af partnerskabsrammeaftaler,  mens forholdet til FN-
organer reguleres af en rammeaftale for finansiering og administration. Med henblik 
på at modtage støtte til en humanitær aktion fremsætter partnerorganisationer 
finansieringsforslag, som bliver vurderes på baggrund af deres tekniske fordele og de 
behov, som er blevet identificeret.

Med Lissabontraktaten har humanitær bistand fået et nyt retligt grundlag, 1 idet man 
heri forankrer EU’s forpligtelser til principfast humanitær bistand og udtrykkeligt 
kræver, at EU’s og medlemsstaternes foranstaltninger supplerer og styrker hinanden 
gensidigt.   
Det vigtigste finansielle instrument på dette område er forordningen om humanitær 
bistand, som forblev uændret, da anden EU-finansieringslovgivning blev efterset 
forbindelse med udarbejdelsen af den nye flerårige finansielle ramme for perioden 
2007-2013. I løbet af denne syvårsperiode bevilgedes der 5,6 mia. EUR. Det årlige 
budget for humanitær bistand optrappes regelmæssigt i årets løb som reaktion på nye 
kriser eller naturkatastrofer. Dette gøres ved hjælp af nødhjælpsreserven, ved at hente 
midler fra Den Europæiske Udviklingsfond, som er øremærket til humanitær bistand i 
AVS-landene, og ved at foretage overførsler fra andre budgetposter.

Den humanitære bistand til udviklingslande har traditionelt været 
Udviklingsudvalgets sagsområde. Udvalgets vigtigste opgaver er at overvåge 
tilvejebringelsen af EU's humanitære bistand, sikre at budgetbevillingerne svarer til de 
humanitære behov, anmode Budgetudvalget om at godkende anvendelsen af 
bevillinger i reserven, når dette er nødvendigt, og udforme Europa-Parlamentets 
holdning i den internationale debat om den humanitære bistands rolle og instrumenter. 
For at udføre disse opgaver udpeger udvalget hvert andet år en fast ordfører for 
humanitær bistand.

Den Europæiske Konsensus om Humanitær Bistand, som er et vigtigt dokument fra 
2007 undertegnet af Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet, definerer en fælles 
vision, politiske mål samt fælles principper for EU's humanitære bistand. Det har til 
formål at forbedre kohærensen, fleksibiliteten, effektiviteten og den professionelle 
håndtering af bistanden gennem bedre koordinering på EU-plan og et styrket 
partnerskab med internationale partnere. En initiativbetænkning fra 
                                               
1 Kommissionens foranstaltninger på området for humanitær bistand vedtages med hjemmel i Traktaten 
om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, femte del, afsnit III, om samarbejdet med tredjelande og 
humanitær bistand (artikel 214).



Udviklingsudvalget bidrog på afgørende vis til at skabe denne vigtige konsensus i EU.   
For Parlamentet betød vedtagelsen af konsensussen ikke en afslutning i sig selv men 
snarere begyndelsen på en proces, som vil øge effektiviteten af EU’s humanitære 
bistand og udvide anvendelsesområdet til også at omfatte forebyggelse af risikoen for 
katastrofer og genopbygning efter kriser.
Humanitær bistand er en forudsætning for udvikling i katastrofe- og 
konfliktsituationer, men må nødvendigvis indgå som et led i en langsigtet strategi.
Den kroniske fødevareusikkerhed på Afrikas Horn har akut fremhævet behovet for at 
fokusere på bedre modstandsdygtighed, opbygning af lokal kapacitet og udvikling af 
langsigtede nationale strategier for at undgå gentagne humanitære katastrofer. Med 
termen “sammenkobling af nødhjælp, rehabilitering og udvikling (LRRD)” forsøger 
man at behandle gråzonen mellem humanitær bistand og langsigtet udvikling.
Udviklingsudvalget har været en stærk fortaler for, at man slog bro over denne kløft 
mellem humanitær bistand og udvikling. 

EU’s katastrofeindsats er ikke begrænset til humanitær bistand, men ydes tillige 
gennem medlemsstaternes civilbeskyttelsesaktiver. Samtlige 27 medlemsstater 
deltager i EU’s civilbeskyttelsesordning, og det samme gør Kroatien, Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien, Island, Liechtenstein og Norge.   De går sammen 
om en pulje af ressourcer, som kan gøres tilgængelige for katastroferamte lande.  
Bistanden kan tage form af naturalier, hold med hjælpeudstyr og indsættelse af 
eksperter i katastrofebedømmelse og -koordinering.  EU-støtte afhænger af statslige 
ressourcer og, såfremt der skal ydes bistand i tredjelande, fungerer dette sædvanligvis 
parallelt med humanitær bistand.
Ethvert land i verden kan anmode EU’s civilbeskyttelsesordning om støtte. Det er op 
til det anmodende land selv at afgøre, om det vil tage imod eller afvise tilbud om 
støtte.   Som en solidaritetsgestus tilbyder de fleste deltagerlande i praksis gratis 
bistand. Endvidere kan op til 50 % af de med bistanden forbundne transportudgifter 
medfinansieres af Kommissionen under det finansielle civilbeskyttelsesinstrument.  I 
2012 oprettede man et europæisk katastrofeberedskabscenter, som styrker EU's 
katastrofeberedskabskapacitet yderligere.  

EU yder ikke kun bistand i forbindelse med katastrofer og kriser. Ud over 
katastrofeberedskabet er der en voksende opfattelse af et behov for at have større 
fokus på forebyggelse, beredskab, katastroferisikoreduktion og på at styrke skrøbelige 
samfunds modstandsdygtighed, så de bliver i stand til bedre at kunne håndtere 
katastrofer og således nedbringe de ødelæggende virkninger på de berørte 
befolkninger og deres levevilkår.   Spørgsmålene om katastroferisikoreduktion og 
tilpasning til klimaforandringer bliver tillagt øget opmærksomhed og integreres i EU's 
operationer i forbindelse med humanitær bistand. 

EU fremmer endvidere respekten for og overholdelsen af humanitær folkeret. 
Udviklingsudvalget deltager i en bred vifte af aktiviteter forbundet med humanitær 
bistand. Som en del af EU’s budgetmyndighed fremhæver Europa-parlamentet hvert 
år behovet for at øge bevillingsniveauet for katastrofeberedskabet. Udvalget har 
indflydelse på Kommissionens strategiske beslutninger og 
gennemførelsesbestemmelserne, og efterser på kritisk vis de humanitære spørgsmål i 
Kommissionens arbejdsprogram og ECHO’s operationelle strategi for det følgende år.   
Som en del af en struktureret dialog bliver kommissær Georgieva flere gange om året 
inviteret til udvalget med henblik på at udveksle synspunkter.  Regelmæssigt samles 
fremtrædende repræsentanter fra FN, Røde Kors, Kommissionen og humanitære 



ngo’er til offentlige høringer om humanitære emner for at drøfte spørgsmål af 
humanitær karakter.  



Emneblad nr. 9

Bidrag til EU's udviklingsdagsorden

I 2005 forpligtede EU sig til efter pres fra Parlamentet at øge den statslige 
udviklingsbistand, så den ville komme op på 0,7 % af BNI inden 2015, på baggrund 
af bekymrende resultater af midtvejsevalueringen af gennemførelsen af 
årtusindudviklingsmålene (september 2005). 

For første gang blev Kommissionen og EU-medlemsstaterne enige om en tidsplan for 
en gradvis opfyldelse af målsætningen om 0,7 % med bindende mål for de enkelte 
medlemsstater, således at det blev muligt at overvåge gennemførelsen. 

Den europæiske konsensus om udvikling

Den 20. december 2005 underskrev Kommissionen, Rådet og Parlamentet et 
dokument vedrørende fælles mål og principper for udviklingssamarbejde, den 
europæiske konsensus om udvikling. Det er første gang, de tre institutioner i 
fællesskab har vedtaget et strategisk dokument om udviklingspolitik. Dokumentet, 
som stadig er gældende, afspejler EU's vilje til at yde et afgørende bidrag til 
udryddelsen af fattigdom og til at medvirke til skabelsen af en mere fredelig og 
retfærdig verden. Det vil danne grundlag for Fællesskabets og medlemsstaternes 
udviklingssamarbejdsaktiviteter i alle udviklingslande og sikre komplementariteten.

I den første del af denne konsensus, EU's udviklingsvision, fastlægges fælles mål og 
principper for udviklingssamarbejde: 

- udryddelse af fattigdom som det vigtigste og overordnede mål
- principperne om ejerskab og partnerskab
- princippet om sammenhæng i udviklingspolitikken 
- ydelse af mere og bedre bistand 
- fremme af fælles værdier, herunder især menneskerettigheder, ligestilling mellem 

kønnene og god regeringsførelse
- fremme af effektiv multilateralisme og omfattende politisk dialog
- civilsamfundets deltagelse
- fortsat engagement med sigte på at undgå, at der opstår svagt funderede stater, herunder 

kapacitetsopbygning
- styrkelse af det parlamentariske demokrati 



Selvom EU har afgivet tilsagn om at øge sit bistandsbudget til 0,7 % af BNP senest i 
2015, levede den ikke op til det fælles midlertidige mål på 0,56 % inden 2010. EU 
prioriterer til stadighed støtte til udviklingslandene og lav- og 
mellemindkomstlandene højere. 

Et afgørende aspekt af den europæiske konsensus er udviklingsvenlig 
politikkohærens, som er helt afgørende for bistandens effektivitet, men derudover er 
et entydigt moralsk princip: Det er ikke acceptabelt, at resultaterne af EU's 
udviklingspolitik forringes på grund af andre EU-politikker. I henhold til dette 
princip, som er forankret i Lissabontraktatens artikel 208, skal der i forbindelse med 
hver eneste af disse andre politikker tages hensyn til deres mulige indvirkning på 
udviklingsmålene. Også her skal årtusindudviklingsmålene være retningsgivende.

Dagsordenen for forandring

Strategier for Afrika, Vestindien og Stillehavet 

Parlamentet har gennem Udviklingsudvalget reageret aktivt på de foreslåede EU-
strategier for AVS-regionerne Afrika, Vestindien og Stillehavet og i denne 
forbindelse fokuseret på nøglefaktorer for bæredygtig udvikling som f.eks.: 

- fremme af fred og sikkerhed
- støtte til sårbare stater 
- god og effektiv regeringsførelse
- fremme af handelen 
- integrering i den globale økonomi 
- integrering i globale kommunikationssystemer 
- social samhørighed
- miljømæssig bæredygtighed 

Bistandseffektivitet 

I 2005 forpligtede EU sig til at sikre en væsentlig forbedring af 
udviklingssamarbejdets indvirkning gennem initiativer med sigte på at yde mere, 
hurtigere og bedre bistand med henblik på at opfylde årtusindudviklingsmålene. 

I den anden del af denne konsensus, Det Europæiske Fællesskabs udviklingspolitik, 
fastlægges det, hvordan Fællesskabet vil gennemføre den europæiske vision for udvikling, 
som omhandlet i den første del for så vidt angår de ressourcer, som Fællesskabet har fået 
tildelt. 

- yderligere fremskridt i forbindelse med afbinding af støtte 
- gældsnedsættelse, hvor det er relevant 
- mainstreaming af tværgående spørgsmål: demokrati, god regeringsførelse, 

menneskerettigheder, børns og oprindelige folks rettigheder, ligestilling mellem mænd og 
kvinder miljømæssig bæredygtighed, og bekæmpelse af hiv/aids 

- støtte til de globale fonde, der utvetydigt arbejder for opfyldelse af årtusindudviklingsmålene 
- budgetstøtte, hvor forholdene tillader det



Formålet med den "pakke om bistandseffektivitet", der blev vedtaget af 
Kommissionen den 2. marts 2006, er at omsætte disse forpligtelser til handling. To år 
senere præsenterede Kommissionen, hvad der skulle blive EU's holdning til 
bistandseffektivitet, forud for det tredje højniveauforum om bistandseffektivitet i 
Accra (Ghana) i september 2008, der tog udgangspunkt i de tilsagn, der var blevet 
afgivet på det første og andet højniveauforum i Rom (2003) og Paris (2005), og som 
til sidst blev til Accrahandlingsplanen. 

Busan, Korea – det fjerde højniveauforum

Den 1. december 2011 vedtog man på det fjerde højniveauforum Busan-partnerskabet 
for effektivt udviklingssamarbejde.  Denne "køreplan" er baseret på principperne i 
Pariserklæringen (2005) og Accrahandlingsplanen (2008). Busan-partnerskabet er 
baseret på principperne for effektiv udvikling: partnerlande skal spille en afgørende 
rolle (landenes ejerskab), øge bistandens effektivitet (fokus på resultater), inddrage 
samtlige offentlige og private udviklingsinteressenter (inkluderende 
udviklingspartnerskaber) og sikre ansvarlighed og gennemførelse med hensyn til 
påtagede forpligtelser på det politiske niveau (gennemsigtighed og ansvarlighed 
mellem donorer og modtagerlande). EU er en af de førende med hensyn til at fremme 
de i Busan vedtagne principper om bistandseffektivitet, gennem dagsordenen for 
forandring og ved at fremme donorkoordinering mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne.

Partner- og donorlandene forpligtede sig med Pariserklæringen til at øge 
parlamenternes rolle i de nationale udviklingsstrategier for at øge den gensidige 
ansvarlighed og gennemsigtigheden i udviklingsmidlerne.

Den nye dagsorden for forandring, der er foreslået af Kommissionen som en køreplan 
for at øge EU-udviklingspolitiks virkninger, befinder sig på et stadie i 
vedtagelsesproceduren og vil have varig indflydelse på EU-bistandens effektivitet.   
For så vidt angår sammensætning i udviklingspolitikken har man kun langsomt gjort 
fremskrift på dette område, eftersom politiske prioriteter på andre områder, såsom 
landbrug, handel eller fiskeri, ofte er i modstrid med udviklingsprioriteter.  

Forbindelserne med ikkestatslige aktører 

Ved fastlæggelsen af prioriteringerne og bidragene tager Udviklingsudvalgets 
medlemmer behørigt hensyn til eksterne aktørers  bekymringer, navnlig 
repræsentanterne for civilsamfundet i EU og i tredjelandene. 

Medlemmerne af Udviklingsudvalget er ivrige efter at holde en dør åben i forhold til 
såkaldte ”ikkestatslige aktører”. Begrebet ikkestatslig aktør omfatter en lang række 
repræsentanter for civilsamfundet, f.eks. NGO'er, fagforeninger, akademiske 
institutioner osv., i nogle tilfælde desuden lokale myndigheder. 
En vigtig kommunikationskanal har i denne forbindelse været CONCORD, 
Confederation of European NGOs for Relief and Development. Dennes 19 
internationale netværk og 22 nationale sammenslutninger fra EU-medlemsstaterne 
repræsenterer mere end 1.600 europæiske ngo'er. CONCORD og dennes 
medlemsorganisationer bidrager med deres særlige ekspertise til arbejdet i Europa-



Parlamentet, navnlig i de udvalg, der er ansvarlige for EU's eksterne politikker 
(Udviklingsudvalget, Udvalget om International Handel og Udenrigsudvalget). 

Som led i det positive samarbejde med Udviklingsudvalget afholdes der møder to 
gange årligt mellem CONCORD og de politiske koordinatorer og de ansatte i 
Udviklingsudvalget. Disse møder har vist sig at være meget nyttige og har været med 
til at skabe rum for en dialog mellem civilsamfundet og Udviklingsudvalget. Den 
overordnede målsætning har været udveksling af ideer og forslag om emner af fælles 
interesse, og at finde et fælles grundlag.   Det arbejde, der er blevet udført i løbet af de 
sidste to år i forbindelse med udviklingssamarbejdsinstrumentet, er et godt eksempel 
på dette samarbejde. 

Udviklingsudvalget har lagt vægt på forbindelserne med de ikkestatslige 
organisationer og lokale myndigheder i udviklingslandene, navnlig fra landene i 
Afrika, Vestindien og Stillehavet.

I løbet af de seneste år har Udviklingsudvalget regelmæssigt inviteret repræsentanter 
fra civilsamfundsorganisationer fra industrilande og udviklingslande til møder og 
høringer.
Disse har haft fokus på emner som udviklingslande, udvikling og uddannelse, 
landbruget i Afrika og sundhedspleje. 

Desuden har medlemmerne af Udviklingsudvalget og andre medlemmer af Europa-
parlamentet inden for rammerne af det strategiske partnerskab mellem Afrika og EU 
kæmpet en hård kamp for civilsamfundet for at sikre dets repræsentanter en plads ved 
forhandlingsbordet, så deres stemme og de borgere, de repræsenterer, kommer 
tydeligt til orde. 

Den Parlamentariske Forsamling AVS-EU har tilsvarende gjort en stor indsats i de 
forløbne år for at inddrage civilsamfundet i sine aktiviteter. Forsamlingen udpegede to 
næstformænd for forbindelserne med de ikkestatslige aktører, og gav på denne måde 
et klart signal om den vægt, den lagde på disse aspekter. 



Emneblad nr. 10 

Udviklingsudvalget - en global udviklingspartner

Det Panafrikanske Parlament - Europa-Parlamentets privilegerede partner

Afrika er muligvis verdensdelen med de største udfordringer og muligheder for så vidt 
angår udvikling. Afrika har relativt set den største koncentration i verden af fattige og 
stater involveret i kamphandlinger. Omkring halvdelen af EU's udviklingsbudget er 
afsat til Afrika. De afrikanske lande og det afrikanske folk har en historisk betinget 
tilknytning til Europa. Der sker hurtige ændringer i Afrika med udsigter til en lys 
fremtid, således som det tydeligt fremgår af Kinas enorme interesse i denne 
verdensdel.

I 2007 vedtog de afrikanske stats- og regeringschefer en fælles strategi Afrika-EU –
en ambitiøs langsigtet politisk ramme, som bekræftede deres vilje til at uddybe deres 
politiske forbindelser og tage de globale udfordringer op i fællesskab.

Denne strategi omfatter ikke kun udviklingssamarbejde, men også emner som fred og 
sikkerhed, regeringsførelse og menneskerettigheder, handel, energi samt 
klimaændringen. Medlemmer af Udviklingsudvalget udarbejdede tre betænkninger til 
plenarmødet om strategien i valgperiodens sidste del.

I 2004 oprettede Den Afrikanske Union Det Panafrikanske Parlament, en forsamling 
med høringsbeføjelser, der dækker hele verdensdelen. Det er sammensat af 
delegationer med fem medlemmer fra hver af de 54 medlemsstater. Det Panafrikanske 
Parlament har sit permanente hjemsted i Mitrand, Sydafrika, og samles to gange 
årligt.

Europa-Parlamentet har lige fra begyndelsen haft nær kontakt til Det Panafrikanske 
Parlament. Denne delegation har næsten deltaget i samtlige af dets møder siden 2004, 
ligesom delegationer fra det afrikanske parlament regelmæssigt har aflagt besøg i 
Europa-Parlamentet.

Dette snævre samarbejde medførte, at Den Afrikanske Unions og EU's institutioner 
formelt anerkendte begge parlamentets fuldstændige inddragelse i den institutionelle 
opbygning i forbindelse med den fælles strategi Afrika-EU. Det indebærer, at EP og 
Det Panafrikanske Parlament nu deltager i forberedelsen af Afrika-EU-topmøderne, 
og deres formænd tager ordet under åbningsceremonierne under disse topmøder, EP 
og Det Panafrikanske Parlament drøfter gennemførelsen af den fælles strategi Afrika-
EU, og ministrene og begge parlamenter spiller en ubegrænset og aktiv rolle i 
forbindelse med de forskellige gennemførelses- og beslutningsorganer, der indgår i 
den fælles strategi.

Samarbejdet med Det Panafrikanske Parlament er også et af de prioriterede områder 
for EP's kontor for fremme af parlamentarisk demokrati.



Forbindelserne med medlemsstaternes nationale parlamenter 

De nationale parlamenter spiller en stadig større rolle i forbindelse med EU's 
funktionsmåde, idet de samarbejder med Kommissionen, Europa-Parlamentet og 
indbyrdes. 

Da medlemmerne af de nationale parlamenter er nær borgerne, kan de bidrage til at 
etablere effektive og konstruktive forbindelser mellem borgerne og EU-
institutionerne, og således arbejde for en mere demokratisk og åben tilgang til EU's 
arbejde.

Kommissionen har i de seneste år systematisk fremsendt sine lovforslag til behandling 
i de nationale parlamenter, samtidig med at de er blevet forelagt for Europa-
Parlamentet og Rådet.

Kvaliteten af forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter 
og den politiske merværdi, disse forbindelser kan skabe, er i sidste ende resultatet af 
en fælles indsats. Med Lissabontraktaten har man styrket disse forbindelser ved at 
fastsætte en procedure for ”begrundede udtalelser” fra de nationale parlamenter til 
Europa-Parlamentet, og Europa-Parlamentet har vedtaget en fælles tilgang til 
behandlingen af begrundede udtalelser og andre bidrag fra de nationale parlamenter. 

Hovedformålet med samarbejdet mellem Parlamentet og de nationale parlamenter er 
at styrke EU's parlamentariske dimension og dermed bidrage til at øge den 
demokratiske legitimitet og gennemsigtigheden ved udformningen af EU's politik. Et 
andet mål er at holde de nationale parlamenter fuldt informerede på Europa-
Parlamentets forskellige kompetenceområder. I dette øjemed indbyder stadig flere af 
Europa-Parlamentets udvalg - også Udviklingsudvalget - regelmæssigt nationale 
parlamentsmedlemmer til deres møder for at dele viden og sagkundskab under 
drøftelser af forslag..

Forbedring af offentlighedens kendskab til udvikling 

Forbedring af offentlighedens kendskab og en bedre uddannelse er vejen frem, når det 
gælder om at fremme EU's væsentlige værdier som tolerance og solidaritet i et 
samfund med, som i stigende grad er multikulturelt og præget af indbyrdes 
uafhængighed.

Den Europæiske Union er rent faktisk resultatet af en proces med en tværkulturel 
dialog med det formål at samle forskellige interessenter, at lære af hinanden og at 
opbygge noget i fællesskab.

Derfor vil en forbedring af offentlighedens kendskab til udviklingssamarbejdet 
bidrage til en mere udbredt følelse af international solidaritet og til at tilvejebringe et 
positivt miljø, så det bliver lettere at fremhjælpe etableringen af et tværkulturelt 
samfund i Europa. Dette vil udgøre et middel til at fremme alle borgeres fulde 
deltagelse i global fattigdomsbekæmpelse og kamp mod udstødelse gennem 
kampagner, undervisning, uddannelse og information.



De nationale parlamenter spiller derfor en meget vigtig rolle i forhold til at mobilisere 
en positiv holdning i offentligheden til udviklingssamarbejde og international 
solidaritet med udviklingslandene med henblik på at bekæmpe og udrydde fattigdom.

Nationale og lokale myndigheder, ngo’er og øvrige aktører i civilsamfundet i Nord-
Syd-samarbejdet har ligeledes en afgørende rolle i denne proces. 

Under hver valgperiode yder Europa-Parlamentet et vigtigt bidrag til en forbedring af 
offentlighedens bevidsthed om EU's politik for udviklingssamarbejde. Parlamentet har 
således arrangeret en række offentlige begivenheder, workshopper, høringer, 
drøftelser og parlamentariske debatter med fokus på udviklingsrelaterede spørgsmål.

Udviklingsudvalget har ydet en aktiv indsats ved de årlige europæiske 
udviklingsdage. Europa-Parlamentet sender en delegation af sine medlemmer til 
samtlige begivenheder, og afholder særlige arrangementer med Det Panafrikanske 
Parlament. Desuden har Udviklingsudvalget en stand i "Udviklingslandsbyen", hvor 
der uddeles informationsmateriale med henblik på at øge de besøgendes kendskab om 
udvalgets rolle og aktiviteter. 

En anden vigtig begivenhed, som henvender sig til den brede offentlighed, er det 
europæiske Åbent Hus, som finder sted hvert år på datoen underskrivelsen af 
Schuman-erklæringen. Sigtet er at øge offentlighedens kendskab til om EU-
institutionerne og EU's funktionsmåde. Den pågældende dag åbner Europa-
Parlamentet sine døre for offentligheden. Udviklingsudvalget deltager regelmæssigt i 
Europa-Parlamentets åbent hus-arrangement, som henvender sig til personer i 
forskellige aldre og med forskellige interesser.
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REPORT on the effects of the global financial and economic crisis on developing 
countries and on development cooperation
Own-initiative
A7-0034/2010, tabled in March 2010
Rapporteur: Enrique GUERRERO SALOM

REPORT on the second revision of the Partnership Agreement ACP-EC (the 
"Cotonou Agreement")
Own-initiative
A7-0086/2009, tabled in December 2009
Rapporteur: Eva JOLY

REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of 
the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing 
instrument for development cooperation and Regulation (EC) No 1889/2006 on 
establishing a financing instrument for the promotion of democracy and human 
rights worldwide
Codecision procedure
A7-0078/2009, tabled in December 2009
Rapporteur: Gay MITCHELL
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Annex IV

List of hearings and events organised by the Committee on Development of the 
European Parliament in the Sixth Legislative Period (2009–2014)

HEARINGS AND EVENTS

2013 Hearings and events

22 January Hearing on "Millennium Development Goals and beyond 2015 - a 
strong EU engagement"

2012 Hearings and events

9 October Hearing on "Guaranteeing Sustainable Land Security in Developing 
Countries"

18 SeptemberHearing on "How to make OCTs relays for EU development policy"

3 September Hearing on "Linking Relief, Rehabilitation and Development:
Towards more Effective Aid"

29 February Hearing on "Environmental Degradation and its Impact on Poverty"

2011 Hearings and events

11 October Interparliamentary Committee Meeting with national Parliaments 
on "Human rights conditionality in development policy"

4 October Hearing on "Food security in developing countries: the challenge to 
feed the people"

30 August Joint DEVE-DROI hearing on "Development Education"

20 June Joint FEMM-AFET-DEVE-DROI workshop on "The role of 
women in the democratisation process in North Africa and the Middle 
East"

13 April Hearing on "The Blurring of Roles between Humanitarian and 
Military Actors: State of Play and Perspectives"



2010 Hearings and events

22 June Joint PECH-DEVE hearing on "CFP Reform: The external 
dimension"

2 June Hearing on "Property rights, property ownership and land grab in 
Developing Countries"

27 April Joint DEVE-INTA-EMPL-DROI hearing on "Child Labour in 
Developing Countries"

22 March Hearing on "Palestine: Bridge Building for Development"

25 January Hearing on "Human Rights Slot on Trade Union Rights in Colombia"

2009 Hearings and events

10 November Hearing on "The effects of the global financial crisis on developing 
countries and development cooperation"

15 October Hearing on "EU Climate Poverty" (in association with Oxfam 
Intern.)

5 October Joint DEVE-CONT hearing on "Involving Non-State Actors in EC 
Development Cooperation - The Way Forward"



Annex V

STUDIES COMMISSIONED BY THE COMMITTEE ON DEVELOPMENT AND 
IMPLEMENTED BY THE POLICY DEPARTMENT DURING THE 7TH 
PARLIAMENTARY TERM (2009-2014)

All studies are available at:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html

Title: Strengthening the Link between Relief, Rehabilitation and 
Development (LRRD) in the EU's Financing Instruments for 
Development and Humanitarian Aid under the MFF 2014-
2020

Author: Pedro Morazán (Südwind Institute, Germany), François 
Grünewald (Groupe URD), Irene Knoke (Südwind Institute, 
Germany) and Tobias Schäfer (Südwind Institute, Germany)

Publication date: 08.08.2012
Study available in EN

Title: Blending Grants and Loans for Financing the EU's 
Development Policy in the Light of the Commission Proposal 
for a Development Cooperation Instrument (DCI) for 2014-
2020

Author: Jorge Núnez Ferrer (CEPS, Belgium) ; Pedro Morazán 
(Südwind Institute, Germany); Tobias Schäfer (Südwind 
Institute, Germany); Arno Behrens (CEPS, Belgium)

Publication date: 28.06.2012
Study available in EN

Title: Criteria for Differentiation and Methods for Phasing Out 
EU's Development Cooperation in Light of the Commission's 
Proposal for a Development Cooperation Instrument (DCI) 
for 2014-2020

Author: Josep M. Coll (European Studies University Institute -
Autonomous University of Barcelona, Spain)

Publication date: 16.05.2012 
Study available in EN

Title: A Coherent EU Strategy for the Sahel
Author: Luis Simon, Alexander Mattelaer and Amelia Hadfield (Institute 

for European Studies, Vrije Universiteit Brussel, Belgium) with 
research support provided by Marc-Antoine MORIN (Institute 
for European Studies, Vrije Universiteit Brussel, Belgium)

Publication date: 11.05.2012 
Study available in EN, FR
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Title: The Role of Brics in the Developing World
Authors: Morazán, Pedro (Südwing-Institute, Germany), Knoke, Irene 

(Südwing-Institute, Germany), Knoblauch, Doris (Ecologie 
Institute, Germany) and Schäfer, Thobias (Südwing-Institute, 
Germany)

Publication date: 13.04.2012
Study available in EN

Title: Gendercide : The Missing Women ?
Authors: Liisanantti Anu (Overseas Development Institute, UK) and Beese 

Karin (Ecologic Institute, Germany)
Publication date: 16.03.2012
Study available in EN, FR

Title: New European Union Development Cooperation Policy with 
Latin America

Authors: Morazán Pedro (Südwing Institute, Germany), FIAPP 
(International and Ibero-American Foundation for Administration 
and Public Policies, Madrid, Spain), Sanahuja José Antonio 
(Universidad Complutense de Madrid, Spain) and Ayllón Bruno 
(IUDC-UCM, Universidad Complutense de Madrid, Spain)

Publication date: 20.12.2011
Study available in EN, ES

Title: Intellectual Property Rights on Genetic Resources and the 
Fight against Poverty

Authors: Sebastian Oberthür, Justyna Pozarowska and Florian Rabitz 
(Vrije Universiteit Brussel, Institute for European Studies, 
Belgium); Christiane Gerstetter, Christine Lucha, Katriona 
McGlade and Elizabeth Tedsen (Ecologic Institute, Germany)

Publication date: 19.12.2011
Study available in EN, FR

Title: Access to Energy in Developing Countries
Auteur: Arno Behrens, Centre for European Policy Studies (CEPS), 

Belgium; Jorge Nunez Ferrer, Centre for European Policy 
Studies (CEPS), Belgium; Mathilde Carraro, Centre for European 
Policy Studies  (CEPS), Belgium; Glada Lahan, Chatham House, 
UK; Eike Dreblow, Ecologic Institute, Germany

Publication date: 07.11.2011 
Study available in EN

Title: The Effects of Oil Companies’ Activities on the Environment, 
Health and Development in Sub-Saharan Africa

Authors: Baumüller Heike, Donnelly Elizabeth, Vines Alex and Weimer 
Markus (Chatham House, United Kingdom)

Publication date: 08.08.2011  
Study available in EN
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Title: An Assessment of the Balancing of EU Development 
Objectives with Other Policies and Priorities

Authors: Selen Sarisoy Guerin (IES VUB, Belgium), Sevidzem Kingah 
(UNI-CRIS and IES, Belgium), Christiane Gerstetter (Ecologic 
Institute, Germany) and Jenny Kirschey (Ecologic Institute, 
Germany)

Publication date: 21.03.2011 
Study available in EN, FR, DE

Title: An inventory of existing mechanisms to comply with aid 
commitments by member states

Authors: Dr Morazán, Pedro, project leader, Südwing Institute, 
Germany Koch, Svea, Südwind Institute, Germany

Publication date: 15.12.2010 
Study available in EN

Title: The Rationale for a Financial Transaction Tax
Author: Knoke Irene (Südwind Institut, Germany)
Publication date: 24.11.2010 
Study available in EN

Title: Potential Use of Radioactively Contaminated Mining 
Materials in the Construction of Residential Homes from 
Open Pit Uranium Mines in Gabon and Niger

Authors: Veit Sebastian (Senior Economist) and Srebotnjak Tanja 
(PhD) - Ecologic Institute, Germany

Publication date: 19.11.2010
Study available in EN, FR

Title: Monitoring Budget Support in Developing Countries
Authors: Pedro Morazán and Svea Koch (Institute Südwind, 
Germany)
Publication date: 15.07.2010
Study available in EN, FR

Title: Reform of the European Investment Bank: How to Upgrade 
the EIB’s Role in Development

Authors: Prof. Stephany Griffith-Jones, Columbia University; Judith 
Tyson, UK

Publication date: 27.05.2010
Study available in EN, FR

Title: A comparative evaluation of public-private and public-public 
partnerships for urban water services in ACP countries

Authors: Josephine Tucker, Research Officer, Overseas Development 
Institute, UK ; Roger Calow, Research Fellow, Overseas 
Development Institute, UK ; Darla Nickel, Ecologic Institute, 
Austria ; Thomas Thaler, Researcher, Ecologic Institute, 
Austria
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Publication date: 27.05.2010
Study available in EN

Title: Discrimination and Development Assistance
Author: Irene Knoke (Institut Südwind, Germany) with contributions 

from Sebastian Veit
Publication date: 06.04.2010 
Study available in EN, FR

Title: Agricultural Technologies for Developing Countries
Authors: Rolf Meyer (ITAS)
Publication date: 15.06.2009 
Study available in EN
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Annex VI

Development aid: Net official development assistance (ODA)
Net disbursements at current prices and exchange rates
Millions of US dollars

2009 2010 2011  (1)
DAC Countries, Total 119 778 128 465 133 526
Australia 2 762 3 826 4 799
Austria 1 142 1 208 1 107
Belgium 2 610 3 004 2 800
Canada 4 000 5 209 5 291
Denmark 2 810 2 871 2 981
Finland 1 290 1 333 1 409
France 12 602 12 915 12 994
Germany 12 079 12 985 14 533
Greece 607 508 331
Ireland 1 006 895 904
Italy 3 297 2 996 4 241
Japan 9 457 11 021 10 604
Korea 816 1 174 1 321
Luxembourg 415 403 413
Netherlands 6 426 6 357 6 324
New Zealand 309 342 429
Norway 4 081 4 580 4 936
Portugal 513 649 669
Spain 6 584 5 949 4 264
Sweden 4 548 4 533 5 606
Switzerland 2 310 2 300 3 086
United Kingdom 11 283 13 053 13 739
United States 28 831 30 353 30 745
G7, Total 81 549 88 533 92 148
DAC EU Members, Total 67 211 69 661 72 315
Non-DAC Countries,Total 6 672 7 235 2 509
EU Institutions 13 444 12 679 12 627
Czech Republic 215 228 256
Hungary 117 114 140
Iceland 34 29 26
Israel  (1) 124 145 176
Poland 375 378 417
Slovak Republic 75 74 87
Slovenia 71 59 63
Thailand 40 10  ..
Turkey 707 967 1 320
United Arab Emirates 834 412  ..
Arab Countries  ..  ..  ..
Other Donor Countries, Total  ..  ..  ..

Last updated: 4 April 2012



.. Not available
Note: Detailed information on the sources and definitions used may be found in the source 
database.
1 ODA for 2011 is preliminary.
Source: Official and private flows, OECD International Development Statistics (database)



Annex VII

THE MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)

MDG 1: ERADICATE EXTREME POVERTY AND HUNGER
 Reduce by half the proportion of people living on less than a dollar a day
 Achieve full and productive employment and decent work for all, including 

women and young people
 Reduce by half the proportion of people who suffer from hunger

MDG 2: ACHIEVE UNIVERSAL PRIMARY EDUCATION
 Ensure that all boys and girls complete a full course of primary schooling

MDG 3: PROMOTE GENDER EQUALITY AND EMPOWER WOMEN
 Eliminate gender disparity in primary and secondary education preferably by 

2005, and at all levels by 2015

MDG 4: REDUCE CHILD MORTALITY
 Reduce by two thirds the mortality rate among children under five

MDG 5: IMPROVE MATERNAL HEALTH
 Reduce by three quarters the maternal mortality ratio
 Achieve, by 2015, universal access to reproductive health

MDG 6: COMBAT HIV/AIDS, MALARIA AND OTHER DISEASES
 Halt and begin to reverse the spread of HIV/AIDS
 Achieve, by 2010, universal access to treatment for HIV/AIDS for all those 

who need it
 Halt and begin to reverse the incidence of malaria and other major diseases

MDG 7: ENSURE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
 Integrate the principles of sustainable development into country policies and 

programmes; reverse loss of environmental resources
 Reduce biodiversity loss, achieving, by 2010, a significant reduction in the 

rate of loss
 Reduce by half the proportion of people without sustainable access to safe 

drinking water and basic sanitation
 Achieve significant improvement in lives of at least 100 million slum dwellers, by 

2020

MDG 8: DEVELOP A GLOBAL PARTNERSHIP FOR DEVELOPMENT
 Develop further an open, trading and financial system that is rule-based, 

predictable, and non-discriminatory trading and financial system. Includes a 
commitment to good governance, development and poverty reduction — both 
nationally and internationally

 Address the special needs of the least developed countries’ special needs. This 
includes tariff- and quota-free access for their exports; enhanced debt relief for 
heavily indebted poor countries; cancellation of official bilateral debt; and more 



generous official development assistance for countries committed to poverty 
reduction

 Address the special needs of landlocked developing countries and small island 
developing states States (through the Programme of Action for the Sustainable 
Development of Small Island Developing States and the outcome of the 
twenty-second special session of the General Assembly)

 Deal comprehensively with the debt problems of developing countries’ debt 
problems through national and international measures to make debt sustainable in 
the long term

 In cooperation with the developing countries, develop decent and productive work 
for youth

 In cooperation with pharmaceutical companies, provide access to affordable 
essential drugs in developing countries

 In cooperation with the private sector, make available the benefits of new 
technologies - especially information and communications technologies
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