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Förord till DEVE:s informationspaket

Jag heter Eva Joly och tillhör gruppen De Gröna/Europeiska fria alliansen i 
Europaparlamentet. Trots att jag kommer från Norge valdes jag till 
Europaparlamentariker i Frankrike. Jag är ordförande för utskottet för utveckling i 
Europaparlamentet.

I dagsläget ställs miljontals människor, främst från de fattiga länderna, inför svåra 
problem varje dag. Kriserna i världen avlöser varandra – finanskriser, ekonomiska 
kriser och energi- och livsmedelskriser... och så klimatförändringarna, som redan har 
fått katastrofala följder. 

Dessa kriser har visserligen skapat stora problem i de rika länderna, men i 
utvecklingsländerna har de lett till att ytterligare miljoner människor försatts i 
djupaste fattigdom. I kväll kommer 20 procent av världens befolkning att gå till sängs 
hungrig. 

Varför angår det oss? Först och främst för att alla dessa kriser med sina förödande 
konsekvenser för Asien, Afrika och Latinamerika och andra kontinenter har sin 
upprinnelse i industriländerna i norr. Men också för att vi är skyldiga att lämna en ren 
och fredlig värld i arv till våra barnbarn. För att kunna göra detta är det oerhört viktigt 
att vi nu tar itu med de uppenbara och upprörande ojämlikheterna mellan fattiga och 
rika.

EU strävar efter att minska dessa ojämlikheter så långt det är möjligt, även om det 
alltid går att göra mer. EU är också den största givaren av utvecklingsbistånd. Men 
vid sidan av detta bistånd har unionens handels- och jordbrukspolitik en betydande 
inverkan på ekonomierna i utvecklingsländerna. 

Utskottet för utveckling arbetar för att se till att denna inverkan inte ska bli negativ för 
utvecklingsländerna och för att se till att EU:s politik verkligen bidrar till att förbättra 
levnadsförhållandena för världen fattigaste. I faktabladen beskriver vi hur vi arbetar.

Vi går till väga på olika sätt. Vi för en öppen och ständig dialog kring frågor som rör 
utveckling – om allt från humanitärt bistånd och förebyggande av konflikter till 
skatteparadis och jämställdhetsfrågor – med EU-institutionerna, medlemsstaterna, 
våra partnerländer, globala aktörer och det civila samhället i Europa och i 
tredjeländer. 

Vi hjälper till att utforma EU:s politik genom att utarbeta resolutioner som sedan 
antas vid Europaparlamentets plenarsammanträden. Dessa resolutioner tar upp hälso-
och utbildningsfrågor, millennieutvecklingsmålen, livsmedelssäkerhet, humanitärt 
bistånd och en rad andra ämnen. När Europaparlamentet lagstiftar tillsammans med 
rådet utarbetar vårt utskott parlamentets ståndpunkt. Det gjorde vi t.ex. i samband 
med livsmedelsmekanismen och instrumentet för utvecklingssamarbete. 
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Utskottet för utveckling fortsätter att med kraft försvara mänskliga rättigheter och 
goda styrelseformer i utvecklingsländerna, inte bara genom dialog och resolutioner, 
utan också genom valövervakning. Vårt utskott spelar också en central roll i arbetet i 
den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen.

Vi kontrollerar också användningen av EU-stödet samt genomförandet av EU:s 
beslut. Tillsammans med rådet ansvarar vi för de nästan tio miljarder euro som EU 
beviljar i utvecklingsbistånd varje år. 

Vi står inför stora utmaningar. Om vi verkligen vill kunna nå 
millennieutvecklingsmålen har vi en krävande uppgift framför oss. Dessa faktablad 
visar att utvecklingsutskottet gör allt för att möta denna utmaning.

Eva Joly
november 2012
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Faktablad nr 1

Sammansättning och stödjande organ

Sammansättning

Utskottet för utveckling är ett av Europaparlamentets 20 ständiga utskott. Sedan 
början av den sjunde valperioden sitter 30 ledamöter (av parlamentets sammanlagt 
736 ledamöter) i detta utskott. Det största av parlamentets utskott är utskottet för 
utrikesfrågor med 76 ledamöter och det minsta är fiskeriutskottet med 24 ledamöter.

Ledamöterna väljs från de politiska grupperna så att den politiska balansen i 
Europaparlamentet som helhet återspeglas även i utskotten (se bilaga I för en 
fullständig förteckning över utskottsledamöterna). Valet av en viss ledamot till ett 
visst utskott baseras främst på ledamotens personliga val, men måste godkännas av 
den politiska grupp som ledamoten tillhör. De flesta av Europaparlamentets ledamöter 
sitter som ordinarie ledamot i ett utskott och som suppleant i ett annat, även om det 
finns undantag som bekräftar denna regel.

UTSKOTTET FÖR UTVECKLING

Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) 10

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 8

Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 4

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen  3

Gruppen Europeiska konservativa och reformister  2

Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster  1

Gruppen Frihet och demokrati i Europa  1 

Grupplösa ledamöter  1 

Utskottets formella styrelse, presidiet, består av en ordförande och fyra vice 
ordförande som väljs vid utskottets konstituerande sammanträde i början av och efter 
halva valperioden. Ordföranden leder utskottets sammanträden och för vid behov dess 
talan under plenarsammanträdena. Han eller hon har en viktig roll i att planera 
utskottets arbete och fungerar som utskottets representant inför andra organ.
Ordföranden ersätts vid behov av en av vice ordförandena.

Gruppsamordnarna spelar en mycket viktig roll i utskottet. Varje politisk grupp utser 
en samordnare som sin talesperson i varje utskott. Samordnarna träffas för att 
diskutera utskottets arbete och större politiska problem före debatt i utskottet. De 
fördelar också arbetsbördan mellan ledamöterna i sin egen grupp och hjälper till att 
fastställa gruppens ståndpunkt i omröstningar, både i utskottet och i kammaren.

http://www.europarl.eu.int/activities/expert/committees/allMembers.do?committee=1233&language=EN
http://www.epp-ed.org/
http://www.socialistgroup.org/
http://www.greens-efa.org/
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Utskottet bistås av ett sekretariat med fast anställda tjänstemän (se bilaga II).
Sekretariatet planerar utskottets dagliga arbete, tillhandahåller bakgrundsstudier och 
material på begäran från främst ordföranden, hjälper ledamöter med 
bakgrundsinformation och med att utarbeta betänkanden och sköter planeringen av 
lagstiftningsarbetet på utskottsnivå.

Ett separat sekretariatet bistår den gemensamma parlamentariska 
AVS-EU-församlingen och dess tre ständiga kommittéer, som arbetar tillsammans 
med sin motpart från AVS-sekretariatet. 

Utredningsavdelningen inom generaldirektoratet för extern politik tillhandahåller 
ytterligare stöd till Europaparlamentets talman och parlamentets olika organ (utskott 
och delegationer, bl.a. utskottet för utveckling), genom korta rapporter, talepunkter, 
workshops med oberoende externa experter och muntliga rapporter. 

På förfrågan får ordföranden och föredraganden bakgrundsmaterial, referensdokument 
och förslag till texter. Stöd ges även till förberedelser och administration av 
delegationsbesök i länder utanför EU, inklusive valobservatörsuppdrag och 
förberedande av utfrågningar. 

Utredningsavdelningen bidrar dessutom till att tillgodose behovet av ytterligare 
information och analyser genom att beställa externa studier som begärs av utskotten 
(se bilaga V).

Alla interna studier och beställt material från externa experter (studier, rapporter och 
sammanställningar) finns tillgängliga för alla ledamöter och deras anställda under 
http://www.expo.ep.parl.union.eu/expo/cms/pid/17. 
Externa studier finns även tillgängliga för allmänheten under 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=SV .

http://www.expo.ep.parl.union.eu/expo/cms/pid/17
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=SV
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Faktablad nr 2

Befogenheter och ansvar: Inledning

I likhet med de flesta parlament har Europaparlamentet tre grundläggande 
befogenheter: lagstiftning, budget och kontroll. De 20 ständiga utskotten är 
specialiserade organ som granskar ärenden inom sina ansvarsområden och lägger 
fram sina ståndpunkter i form av betänkanden som i de flesta fall innehåller förslag 
till resolutioner som sedan slutligen antas i kammaren. Det är först när en resolution 
slutgiltigt antagits i kammaren som den blir Europaparlamentets officiella ståndpunkt.

Utskottet för utveckling arbetar med EU:s förbindelser med utvecklingsländerna, 
något som alltid legat högt upp på EU:s allmänpolitiska, diplomatiska och 
handelspolitiska dagordning. Utskottet är starkt engagerat i arbetet att nå FN:s 
millenniemål och ser dem som det bästa sättet att bekämpa fattigdomen i världen.

Utskottet för utveckling är parlamentets huvudaktör i arbetet med att främja, 
genomföra och granska EU:s politik för utvecklingssamarbete, bl.a. genom

(a) politisk dialog med utvecklingsländerna, både bilateralt och i internationella 
organisationer och interparlamentariska fora,

(b) bistånd till och samarbetsavtal med utvecklingsländer,

(c) främjande av demokratiska värden, goda styrelseformer och mänskliga rättigheter 
i utvecklingsländerna.

Dessutom spelar utskottet en viktig roll för att utveckla och stärka förbindelserna 
mellan EU och dess partnerländer i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet 
(AVS) genom att noga följa genomförandet av AVS-EU-partnerskapsavtal
(Cotonouavtalet) och genom sitt deltagande i den gemensamma parlamentariska 
AVS-EU-församlingen.

http://www.europarl.eu.int/intcoop/acp/10_01/default_en.htm
http://www.europarl.eu.int/intcoop/acp/10_01/default_en.htm
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/second_revision_cotonou_agreement_20100311.pdf
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Faktablad nr 3

Lagstiftningen kring EU:s utvecklingssamarbete

En av utvecklingsutskottets och de andra utskottens huvuduppgifter är att anta 
EU-lagstiftning inom sitt behörighetsområde. 

Den rättsliga grunden för lagstiftningen på området för utvecklingspolitik är 
artiklarna 208–211 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) 
där det fastställs att sådan lagstiftning ska beslutas enligt ”det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet”.Detta betyder att Europaparlamentet och ministerrådet 
tillsammans beslutar om lagförslag som läggs fram av kommissionen.

Under det ordinarie lagstiftningsförfarandet översänds lagstiftningsförslaget samtidigt 
till rådet och parlamentet. Lagtexten kan endast antas om rådet och parlamentet är 
överens om alla ändringsförslag. Först då har den nya ”EU-lagen” antagits.
Rådet och parlamentet kan nå en överenskommelse under första, andra eller tredje 
behandlingen. Om ingen överenskommelse nås faller lagförslaget.

Sedan 2007 är det förordningen om instrumentet för utvecklingssamarbete (DCI) som 
i främsta rummet styr EU:s åtgärder inom utvecklingssamarbetet.

Inom instrumentet för utvecklingssamarbete finns det flera olika program som faller 
inom två breda kategorier:

Parlamentets lagstiftningsarbete är organiserat på följande sätt:

– Kommissionen lägger fram ett förslag till lagstiftning inför parlamentet. Det ansvariga 
utskottet får i uppdrag att utarbeta ett betänkande och utser en föredragande (dvs. en 
ledamot i utskottet som ansvarar för uppgiften att utarbeta utskottets betänkande). Ett eller 
flera av utskotten kan få i uppdrag att utarbeta ett yttrande till det ansvariga utskottet.

– Det ansvariga utskottet granskar föredragandens förslag till betänkande tillsammans med 
de ändringsförslag som lagts fram av andra av Europaparlamentets ledamöter och de 
yttranden som utarbetats av andra utskott. Det ansvariga utskottet röstar till sist om att anta 
ett slutbetänkande.

– De politiska grupperna granskar betänkandet och beslutar vilka ytterligare ändringsförslag 
som bör läggas fram under plenarsammanträdet.

– Resolutionen i betänkandet debatteras och antas av plenarsammanträdet och blir då 
Europaparlamentets ståndpunkt. I resolutionen föreslås vanligen ändringar till 
kommissionens förslag.
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Tematiska program täcker insatser inom specifika delar av utvecklingssamarbetet. 
Exempel på det är medfinansiering av projekt som genomförs i samarbete med 
europeiska frivilligorganisationer och stöd till sociala områden som hälsovård och 
utbildning, insatser på energi- och miljöområdena och åtgärder för en tryggad 
livsmedelsförsörjning. Dessa genomförs genom tematiska strategidokument som är 
föremål för demokratisk kontroll av Europaparlamentet.

Geografiska program reglerar utvecklingssamarbete med specifika länder och 
regioner i världen: Asien, Latinamerika, Mellanöstern och Sydafrika. Dessa 
genomförs utifrån strategidokument för länder och regioner. Strategidokumenten är 
föremål för demokratisk kontroll av Europaparlamentet.

Eftersom instrumentet för utvecklingssamarbete löper ut i december 2013 lade 
kommissionen i december 2011 fram ett förslag till ett nytt instrument som 
parlamentet och rådet måste diskutera och anta.

De geografiska programmen inom instrumentet för utvecklingssamarbete gäller inte 
de 78 länder i Afrika, Västindien och Stilla havsområdet som ingår i AVS-gruppen.
Samarbetet med AVS-länderna baseras på instrument utanför gemenskapsstrukturen, 
t.ex. Cotonouavtalet mellan EU:s medlemsstater och vissa utvecklingsländer (se 
separat informationsblad). Finansieringen kommer från den mellanstatliga Europeiska 
utvecklingsfonden.

Cotonouavtalet är s.k. primärlagstiftning och utgör en del av regelverket. Detta avtal 
och alla ändringar av det måste godkännas av Europaparlamentet 
(godkännandeförfarandet). Parlamentet deltar inte i förhandlingarna om sådana avtal, 
men kan uttrycka sina åsikter genom resolutioner.

Parlamentets kontroll av strategidokument och genomförandet

Sedan instrumentet för utvecklingssamarbete antogs har parlamentet börjat utöva 
starkare kontrollbefogenheter över strategidokumenten och genomförandet av EU:s 
utvecklingslagstiftning. Förordningen om genomförandeakterna (ibland kallad 
förordningen om kommittéförfarandet)1 ger parlamentet möjlighet att anmäla fall där 
kommissionen förefaller överskrida sina lagreglerade befogenheter genom en 
resolution som antas i plenum. Dessutom har en dialog om demokratisk kontroll 
inletts med kommissionen som tillåter parlamentet att kommentera alla politiska och 
rättsliga frågor som rör strategidokumenten.

                                               
1 Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 1 december 2011 om förlikningskommitténs 
gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) 
nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (PE-CONS 
00057/2011 – C7-0377/2011 – 2009/0060A(COD)
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Utöver dessa kontrollbefogenheter kan parlamentet självklart vidta rättsliga åtgärder 
inför EG-domstolen för att ogiltigförklara beslut där kommissionens befogenheter 
förefaller överskridas.

Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft har parlamentet krävt ännu mer 
kontrollbefogenheter. Enligt parlamentet kan programplaneringsdokument 
klassificeras som ”delegerade akter” i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget, vilka 
ger parlamentet vetorätt i beslutsprocessen. Parlamentet har ännu inte kommit överens 
med rådet om detta och parlamentet kan därför ännu inte använda sitt veto.
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Faktablad nr 4

Budget- och kontrollbefogenheter

Som del av dess ansvar granskar utvecklingsskottet EU:s allmänna budget och bidrar 
till den genom ändringsförslag till budgetposter som avser utvecklingsländerna. Enligt 
budgetförfarandet i Lissabonfördraget beslutar parlamentet och rådet tillsammans om 
alla utgifter, inklusive budgetposterna för utvecklingssamarbetet. Inom parlamentet 
har utskottet för utveckling ansvar för de delar av budgeten som avser 
Utvecklingssamarbete och förbindelser med AVS-länderna (avdelning 21) och de 
delar som avser humanitärt bistånd (avdelning 23). Utskottet för utveckling granskar 
även de budgetposter som rör Asien och Latinamerika samt Medelhavsområdet och 
området för mänskliga rättigheter och utveckling (avdelning 19). Utskottet granskar 
budgeten i den mån den rör handel med utvecklingsländer (avdelning 20), och – sist, 
men inte minst – ser över den administrativa budgeten för de avdelningar på 
kommissionen som hanterar utvecklingssamarbete.

För utvecklingsutskottet startar budgetförfarandet på våren när utskottet antar sin 
ståndpunkt om kommissionens årliga politiska strategi. Utskottet är med och utarbetar 
parlamentets ståndpunkt inför förhandlingarna med rådet och kommissionen under 
hela budgetprocessen. I september röstar utskottet om sina ändringsförslag till rådets 
ståndpunkt om budgeten för året därpå. Ledamöterna, i synnerhet föredraganden för 
budgeten, förhandlar om utvecklingsutskottets ändringsförslag med budgetutskottet 
och i de politiska grupperna i parlamentet. I oktober fastställs parlamentets ståndpunkt 
i plenum. Förhandlingarna fortsätter som en del av förlikningsförfarandet mellan 
parlamentet och rådet tills en gemensam överenskommelse nåtts och godkänts av de 
båda institutionerna. I parlamentet sker detta genom en omröstning i plenum om 
texten till budgetavtalet vid slutet av året. Förfarandet avslutas med att parlamentets 
talman undertecknar avtalet.

Under året därefter granskar utskottet – under ledning av sin föredragande –
kommissionens genomförande av budgeten och ser till att pengarna går dit 
parlamentet beslutat.

Som en del av det årliga ansvarsfrihetsförfarandet undersöker parlamentet hur 
kommissionen genomfört budgeten under det föregående räkenskapsåret. Efter att ha 
granskat kommissionens årsredovisning, finansieringsöversikt och dess rapport om 
resultaten samt revisionsrättens årsrapport beviljar eller nekar parlamentet 
ansvarsfrihet för kommissionens genomför a n d e  av budgeten.
Ansvarsfrihetsförfarandet täcker även genomförandet av de europeiska 
utvecklingsfonderna (fonder som finansieras direkt av EU:s medlemsstater för att 
täcka utgifter inom ramen för Cotonouavtalet om partnerskap mellan AVS-länderna 
och EU som genomförs av kommissionen – se faktablad nr 3).
Ansvarsfrihetsförfarandet leds av budgetkontrollutskottet. Lagstiftningsutskotten, 
inklusive utskottet för utveckling, lägger fram yttranden.
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EU:s sammanlagda utvecklingsbistånd 2010 (dvs. offentligt utvecklingsbistånd som 
fördelas av Europeiska kommissionen) uppgick till 9,8 miljarder euro. Den största 
delen gick till utbildning, hälsovård, förvaltning och annan social infrastruktur 
(35 procent), transporter, kommunikation, energi och annan infrastruktur (12 procent) 
och humanitärt bistånd (13 procent).

Endast något mindre än hälften av det totala beloppet kommer från EU:s budget. Den 
andra delen svarar Europeiska utvecklingsfonden för. Även om Europeiska 
utvecklingsfonden granskas av utskottet (även i samband med 
ansvarsfrihetsförfarandet) har Europaparlamentet ingen befogenhet att påverka 
utgifter inom ramen för fonden vars medel tillhandahålls direkt av medlemsstaterna 
och inte ingår i EU:s budget. 

Vad gäller fonder inom budgeten har ledamöterna i utvecklingsutskottet aktivt 
bidragit till EU:s fleråriga budgetram för åren 2007–2013 där utgiftsmålen för varje 
budgetkapitel för de kommande sju åren anges. 

Kontrollbefogenheter

En mycket viktig uppgift för Europaparlamentet och dess ständiga utskott är 
befogenheten att kontrollera EU:s verkställande gren, dvs. Europeiska kommissionen, 
och vissa delar av rådets och Europeiska centralbankens arbete.

Utskotten utövar denna funktion genom olika instrument:

- Utfrågningar av kommissionsledamöterna: i början av varje kommissions 
ämbetsperiod anordnar Europaparlamentet utfrågningar av de nominerade 
kommissionsledamöterna innan parlamentet godkänner kommissionen i sin 
helhet genom omröstning i kammaren. Vid dessa utfrågningar kan 
parlamentsledamöterna fråga ut de föreslagna kommissionsledamöterna om 
deras framtida roll, program, visioner för EU, osv. Efter utfrågningarna antar 
utskotten sina ståndpunkter när det gäller varje kandidats lämplighet. I början 
av 2010 anordnade utskottet för utveckling en utfrågning av 
kommissionsledamoten med ansvar för utvecklingsbistånd, Andris Piebalgs, 
och kommissionsledamoten med ansvar för internationellt samarbete, 
humanitärt bistånd och krishantering, Kristalina Georgieva. Kristalina 
Georgieva var den andra kandidaten för posten eftersom utskottet inte 
godkände den första kandidaten.

- Möten med rådets ordförandeskap: Unionens höga representant för 
utrikesfrågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, bjuds in en gång om året 
till utskottet i sin egenskap av ordförande för rådet (utrikes frågor) som också 
behandlar utvecklingsfrågor. Dessutom inbjuds den behöriga ministern från de 
medlemsstater som innehar det roterande ordförandeskapet i rådet att tala i 
utskottet om särskilda frågor såsom humanitärt bistånd.
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- Möten med kommissionsledamöter: de två kommissionsledamöterna med 
ansvar för utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd är regelbundna gäster vid 
utskottets sammanträden.

- Frågor till rådet och kommissionen: Europaparlamentsledamöterna kan lägga 
fram frågor till båda institutionerna under plenarsammanträden och även under 
utskottssammanträden.

- Utfrågning av experter: utskottet organiserar regelbundet offentliga 
utfrågningar, som vanligen handlar om ämnen som håller på att behandlas i 
betänkanden (se bilaga IV).
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Faktablad nr 5

Främjande av demokrati och mänskliga rättigheter

Utskottet för utveckling är ett av Europaparlamentets tre utskott som behandlar yttre 
förbindelser (de övriga två är utskottet för utrikesfrågor och utskottet för internationell 
handel).

2006 antog parlamentet och rådet Europeiska instrumentet för demokrati och 
mänskliga rättigheter som en del av de externa handlingsinstrumenten. Detta 
instrument är särskilt inriktat på att öka respekten för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna, främja och stärka demokratin, stärka det civila samhället 
på området för mänskliga rättigheter och höja valprocessens trovärdighet.

Debatter och resolutioner om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna 
samt demokratiska och rättsstatliga principer 

Politiska grupper ber regelbundet Europaparlamentets talman att anordna debatter om 
brådskande fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska 
och rättsstatliga principer. Dessa debatter äger rum på torsdag eftermiddag under ett 
plenarsammanträde i Strasbourg. I vanliga fall anordnas tre debatter om tre olika fall 
av kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Omröstningen om resolutionsförslagen 
hålls direkt efter det att debatten avslutats.

Delegationer och valobservatörsuppdrag

Utskottet för utveckling kan sända egna delegationer till platser som är av särskilt 
intresse. De kan skickas till olika länder, i vanliga fall till länder med anknytning till 
utskottets arbete om utvecklingspolitik och humanitärt bistånd. Utskottsledamöterna 
deltar ibland i Europaparlamentets ad hoc-delegationer till utvecklingsländer. I 
normala fall besöker de internationella konferenser eller arbetar som valobservatörer.
Dessa rapporterar till behörigt utskott inom parlamentet.

Valobservatörsuppdrag bidrar aktivt till demokratiseringsprocessen i 
utvecklingsländer och andra länder. Innehållet i och betydelsen av internationellt 
valobservationsarbete som stöder utvecklingen och befästandet av demokratiska 
system har fortsatt att växa.

De delegationer som sänts ut av Europaparlamentet har på ett tydligt sätt bidragit till 
det internationella valobservatörsarbetet och har samarbetat nära med EU:s 
valobservatörsuppdrag. När gemensamma internationella uppdrag med OSSE/ODHIR 
och Europarådet upprättas kompletterar ledamöternas profil och politiska erfarenhet 
de långsiktiga observatörskunskaper som valexperterna har.

År 2010 och 2011 deltog utskottet för utveckling aktivt i valobservatörsuppdrag i 
Kongo, Nicaragua, Tanzania, Togo och Uganda, för att bara nämna några länder.
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Sacharovpriset och Sacharovnätverket

Europaparlamentet använder sig av två särskilda redskap för att främja försvaret av 
mänskliga rättigheter på världsscenen.

Sacharovpriset: Sacharovpriset för tankefrihet inrättades av Europaparlamentet i 
december 1985. På den tiden satt den berömda ryska dissidenten Andrej Sacharov 
fortfarande i inre exil i Gorkij, dit han hade förvisats av myndigheterna i det dåtida 
Sovjetunionen. Sacharovpriset delas ut årligen för att uppmärksamma insatser eller 
gärningar till försvar för de mänskliga rättigheterna, demokrati och yttrandefrihet. Det 
är ett prestigefyllt pris som ges till enastående individer eller organisationer eller 
grupper av människor som kämpar mot intolerans, fanatism och förtryck (exempelvis 
fick ett antal företrädare för den arabiska våren priset 2011).

Förfarandet för Sacharovpriset, som kulminerar i den officiella 
prisbelöningsceremonin i Strasbourg i december, handhas gemensamt av 
underutskottet för mänskliga rättigheter, som innehar den ledande rollen, och utskottet 
för utrikesfrågor och utskottet för utveckling.

Sacharovnätverket: Sacharovnätverket inrättades av Europaparlamentet 2011 i syfte 
att förbättra prisets synlighet i hela världen på området mänskliga rättigheter och 
yttrandefrihet. Syftet med Sacharovnätverket är att föra samman tidigare och 
nuvarande Sacharovpristagare samt människorättsaktivister från hela världen, och 
bistå dem i att utveckla ett fungerande nätverk. Inom ramen för Sacharovnätverket 
anordnades en högnivåkonferens om mänskliga rättigheter i november 2011 i Bryssel.
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Faktablad nr 6

Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen

Den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen skapades utifrån en 
gemensam önskan att sammanföra de valda företrädarna för Europeiska gemenskapen 
– Europaparlamentets ledamöter – med valda företrädare för de länder i Afrika, 
Västindien och Stilla havet som undertecknat Cotonouavtalet. 
Det är den enda institutionen av sitt slag i världen, den enda internationella församling 
där företrädarna för olika länder regelbundet sammanträder gemensamt för att främja 
det ömsesidiga beroendet mellan nord och syd.

Den gemensamma parlamentariska församlingen är en demokratisk coh 
parlamentarisk institution som syftar till att främja och försvara demokratiska 
processer för att garantera alla folks rätt att själva välja sina utvecklingsmål och hur 
de ska uppnås.

Gemensamma parlamentariska församlingen inrättades genom Cotonouavtalet 
(artikel 17) där det fastställs att församlingens uppgift är att

”– främja den demokratiska processen genom dialog och samråd,
– underlätta ökad förståelse mellan Europeiska unionens medlemsstaters och AVS-

staternas befolkningar och öka allmänhetens kunskap om utvecklingsfrågor,
– diskutera utvecklingsfrågor och frågor som rör partnerskapet mellan AVS-staterna 

och Europeiska unionen, samt
– anta resolutioner och utfärda rekommendationer till Ministerrådet för 

förverkligande av avtalets mål. ”

Församlingen spelar också en unik roll med parlamentarisk granskning av de andra 
institutionerna, och håller formella frågestunder med kommissionen, AVS och rådets 
ordförandeskap vid varje sammanträde. Dessutom måste kommissionen rapportera 
om sina åtgärder som en uppföljning av tidigare resolutioner från den gemensamma 
parlamentariska församlingen.
Gemensamma parlamentariska församlingen har även erhållit betydande 
kontrollbefogenheter över dokument genom vilka EU:s biståndssamarbete genomförs 
(t.ex. strategidokument för länder, regioner och olika teman) avseende AVS, vilket 
säkerställer ordentliga parlamentariska diskussioner och analyser av nuvarande och 
planerade utgifter med medel från Europeiska utvecklingsfonden i AVS-länderna.

Sammansättning och arbetsmetod

Företrädarna för de 78 AVS-staterna ska vara valda parlamentsledamöter eller 
åtminstone företrädare som utsetts av varje AVS-stats parlament. Ledamöter som inte 
är parlamentsledamöter måste ackrediteras i början av varje session. 
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De träffar sina 78 kolleger från Europaparlamentet i plenarsammanträden under en 
vecka två gånger om året, en gång i ett AVS-land och en gång i det EU-land som 
innehar EU-ordförandeskapet. Gemensamma parlamentariska församlingen styrs 
genom gemensamma demokratiska regler som anges i dess arbetsordning.

Två medordförande som väljs av församlingen leder arbetet. Den ena kommer från en 
AVS-stat, den andra från EU. 24 vice ordförande (12 från EU och 12 från AVS) som 
också väljs av församlingen utgör dess presidium tillsammans med de 
två medordförandena. Presidiet sammanträder vanligtvis fyra gånger om året för att 
säkerställa kontinuiteten i församlingens arbete och utarbeta nya initiativ som främst 
syftar till att öka och förbättra samarbetet. Det behandlar även aktuella politiska 
frågor och antar ståndpunkter i fall som rör de mänskliga rättigheterna. Presidiet för 
den gemensamma parlamentariska församlingen sänder även studiedelegationer till 
AVS- och EU-länder, publicerar rapporter och organiserar valobservatörsuppdrag.

Tre ständiga utskott inrättades 2003. De utarbetar detaljerade förslag som 
gemensamma parlamentariska församlingen sedan röstar om. Dessa utskott är:

• Utskottet för politiska frågor
• Utskottet för ekonomisk utveckling, finanser och handel
• Utskottet för sociala frågor och miljö

År 2008 började den gemensamma parlamentariska församlingen anordna regionala 
sammanträden. År 2010 anordnade församlingen ett regionalt möte i Seychellerna för 
den östafrikanska regionen och 2011 i Kamerun för den centralafrikanska regionen. 
Vid varje regionalt möte behandlas pågående förhandlingar om avtal om ekonomiskt 
partnerskap för att reglera EU:s handel med den berörda regionen och andra frågor 
som är av gemensamt intresse för länderna i regionen och EU.

Initiativ som tagits av gemensamma parlamentariska församlingen

Gemensamma parlamentariska församlingen har lämnat aktiva bidrag till 
genomförande och förstärkning av AVS–EU:s konventioner och lagt fram många 
förslag på flera olika områden:

 Främjande av parlamentarisk demokrati och förstärkning av parlamentens roll 
i AVS-länderna, inklusive valövervakning. 

 Förstärkning av kvinnornas roll i utvecklingsprocessen, i synnerhet genom 
utbildning.

 Förstärkning av åtaganden för mänskliga rättigheter och mänsklig värdighet.

 Integrering av miljöpolitiken i utvecklingsprojekt, särskilt när det gäller 
påverkan av klimatförändringar i AVS-regionerna.

 Främjande av handel som ett verktyg för utveckling, i synnerhet genom de 
ekonomiska partnerskapsavtal som nämns i Cotonouavtalet.
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 Utvecklingsprogram för landsbygden och mikroprojekt som är utformade efter 
olika folkgruppers behov.

 Bekämpning av epidemier och förstärkning av hälso- och hygientjänster.

 Årliga möten mellan arbetsmarknadens parter.

 Närmare samarbete med det civila samhällets organisationer som arbetar med 
utveckling.

 Stöd till skuldsatta länder som bedriver en strukturell anpassningspolitik för 
att de ska kunna upprätthålla oumbärliga tjänster.

 Snabbare biståndsförfaranden och ökning av anslag avsedda för flyktingar och 
fördrivna.

Ett sekretariat vid Europaparlamentet bistår EU:s ledamöter i den gemensamma 
parlamentariska församlingen, liksom Europaparlamentets delegation till 
Panafrikanska parlamentet och Sydafrika. 

För mer information besök www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/
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Faktablad nr 7

Millennieutvecklingsmålen, vårt globala åtagande

Millenniedeklarationen antogs i september 2000 av 189 av världens ledare som åtog 
sig att ”befria alla män, kvinnor och barn från de eländiga och avhumaniserande 
förhållanden som följer av extrem fattigdom” före 2015. Därför har följande 
åtta millennieutvecklingsmål tagits fram:

1. Utrota extrem fattigdom och hunger
2. Garantera grundskoleutbildning för alla barn
3. Främja jämställdhet mellan män och kvinnor och förbättra kvinnors möjligheter
4. Minska barnadödligheten
5. Förbättra mödrars hälsa
6. Bekämpa hiv/aids, malaria och andra sjukdomar
7. Trygga en hållbar miljö
8. Utveckla ett globalt partnerskap för utveckling

År 2005 antog Europaparlamentet betänkandet från utskottet för utveckling om 
millennieutvecklingsmålen. I betänkandet betonades att man otvetydigt måste erkänna 
att fattigdomsminskning genom millennieutvecklingsmålen och 
millenniedeklarationen är den övergripande ramen för EU:s utvecklingspolitik och att 
detta måste återspeglas tydligt i alla politiska förslag och lagförslag. 

Den 15 juni 2010 antog Europaparlamentet en resolution om framsteg i uppnåendet 
av millennieutvecklingsmålen: halvtidsöversyn inför FN:s högnivåmöte i 
september 2010. I resolutionen fastställdes en rad rekommendationer för EU:s 
medlemsstater inför toppmötet. I resolutionen erkände man att inget av de 
åtta millennieutvecklingsmålen hade uppnåtts och uppmanade medlemsstaterna att 
anta en ledande, ambitiös och enad ståndpunkt för att uppfylla 
millennieutvecklingsmålen före tidsfristen 2015.

En viktig punkt i resolutionen från 2010 var behovet av att fastställa innovativa 
finansieringsmekanismer, bland annat en allmän valutaskatt och skatt på 
derivattransaktioner för att finansiera globala allmänna nyttigheter, inklusive 
millennieutvecklingsmål. Andra viktiga punkter var att komma åt skatteparadis och 
skatteflykt och olagliga penningflöden samt att få automatisk information om vinster 
som gjorts och skatter som företag betalat, minska överföringskostnaderna för 
penningförsändelser från immigranter till deras hemländer och lindra 
utvecklingsländernas skuldbörda, bland annat genom ett räntefritt skuldmoratorium på 
återbetalningar av skulder fram till 2015 för utvecklingsländer.

Europaparlamentet deltog aktivt i fattigdomsbekämpningskampanjen ”Make Poverty 
History” 2005 och FN:s toppmöte i New York 2010 om översynen av 
millennieutvecklingsmålen. Parlamentet medverkade också till att 
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livsmedelsinstrumentet – EU:s åtgärdspaket på 1 miljard euro som reaktion på krisen 
2008 med de stigande livsmedelspriserna – kom på plats på nära rekordtid. 

Parlamentsledamöterna har alltid lovordat de medlemsstater som redan uppnått eller 
överträffat målet, som hänger samman med de åtta millennieutvecklingsmålen, om att 
tilldela 0,7 procent av sin BNI till offentligt utvecklingsbistånd, samtidigt som de 
också noterat den oroande trenden i andra stater med sänkta biståndsnivåer och 
slopade åtaganden rörande tidtabeller. 

EU som helhet nådde inte sitt medelfristiga mål om 0,56 procent av BNI till bistånd 
2010, och kommer att ha svårigheter att nå målet om 0,7 procent av BNI 2015. Det 
finns även stora olikheter i medlemsstaternas prestationer. Därför påminner utskottet 
regelbundet de medlemsstater som fortfarande sackar efter att ansluta sig till en tydlig 
tidtabell och frister för att nå 0,7-procentsmålet 2015.

Utskottet påpekar dock ofta att vi inte kommer att nå millennieutvecklingsmålen om 
att halvera fattigdomen och svälten före 2015, gratis grundskola för alla och bättre 
tillgång till hälsovård så länge som utvecklingsländerna måste fortsätta att lägga 
fyra gånger så mycket på att betala tillbaka skulder än de lägger på grundläggande 
sociala tjänster.

Prioritering av hälsa och utbildning, viktiga områden inom 
millennieutvecklingsmålen

Av de många frågor som ofta hanteras av utskottet för utveckling har hälsa och 
utbildning särskilt betonats. Bekämpningen av fattigdomsrelaterade sjukdomar, t.ex. 
hiv/aids, tuberkulos och malaria, är en akut fråga över hela världen. De förödande 
effekterna av hiv/aids undergräver de positiva resultat som utvecklingspolitiken har 
åstadkommit under årens lopp. Utvecklingsutskottet ställde sig därför bakom 
inrättandet av en global fond för bekämpning av dessa sjukdomar och höjde kraftigt 
EG:s anslag till fonden. Europaparlamentets ledamöter har upprepade gånger betonat 
att bättre tillgång till information och vård skulle bidra till bekämpningen av både 
hiv/aids och fattigdom. De har betonat att förebyggande åtgärder, vård och behandling 
är ömsesidigt beroende av varandra. En samordning krävs mellan samarbete, 
forskning och hälsovårdspolitik för att bekämpa dessa sjukdomar effektivt. 
Hälsovårdssystemen i utvecklingsländerna måste också förbättras. 

Förutom att kostnaderna för mediciner är höga saknas dessutom behandling mot 
många sjukdomar. Endast 10 procent av forskningen ägnas sjukdomar som drabbar 
90 procent av de sjuka i världen. Europaparlamentets ledamöter framhåller ofta att när 
marknaden inte klarar av att åstadkomma lösningar så bör offentligt finansierad 
forskning främjas och den privata sektorn stimuleras att investera på området. 
Ledamöterna krävde också att viktiga mediciner måste göras billigare, vilket skulle 
innebära att de skulle börjar framställas lokalt. De betonade WTO-medlemmarnas rätt 
att använda sig av den flexibilitet som Trips-avtalet ger för att skydda folkhälsan och 
se till att alla människor har tillgång till medicin. 
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Reproduktiv hälsa är en viktig och mycket kontroversiell fråga som var prioriterad 
under den föregående valperioden. Funktionshinder och försummade sjukdomar är 
också frågor som Europaparlamentets ledamöter särskilt vill uppmärksamma. 

Europaparlamentets ledamöter anser att fattigdomen endast kommer att minska om 
fler människor får tillgång till utbildning. Utskottet har upprepade gånger framhållit 
vikten av grundläggande utbildning och efterlyst maximala insatser för att 
millennieutvecklingsmålet om grundskola för alla ska nås före 2015. Idag finns det 
113 miljoner barn, de flesta flickor, som inte får gå i skolan, samtidigt som 
860 miljoner människor i utvecklingsländerna är analfabeter. 
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Faktablad nr 8

Humanitärt stöd

Med humanitärt bistånd förstås bistånd för att rädda liv, lindra lidande och 
upprätthålla och värna människovärdet under och efter katastrofsituationer. Det ska 
särskiljas från utvecklingsbistånd som är till för att angripa bakomliggande sociala 
och ekonomiska faktorer som kan ha lett till en kris. Effektivt humanitärt bistånd 
bygger på några grundläggande principer: opartiskhet, icke-diskriminering, oberoende 
och neutralitet. EU definierar humanitärt bistånd enligt följande:

Gemenskapens humanitära bistånd skall omfatta icke-diskriminerande 
biståndsinsatser, hjälp- och skyddsinsatser till förmån för befolkningsgrupper i tredje 
länder, särskilt de mest utsatta befolkningsgrupperna och i första hand befolkningen i 
utvecklingsländer, offer för naturkatastrofer, händelser med mänskligt ursprung 
såsom krig och konflikter eller extraordinära situationer eller omständigheter 
jämförbara med naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människor och detta 
under den tid som krävs för att möta de humanitära behov som dessa olika 
situationer medför1.

Humanitärt bistånd kan ges på många olika sätt – pengar, förnödenheter, personal, –
och komma från ett flertal olika källor, såsom statsmakterna, icke-statliga 
organisationer, FN:s organ, Röda korset och Röda halvmånen, grupper inom 
närsamhället, offentliga donationer och penningsändningar från personer som flyttat 
och bor utomlands.

Tillsammans med sina 27 medlemsstater är EU den största givaren i världen av 
humanitärt bistånd och står för ungefär hälften av den sammanlagda finansieringen av 
nödhjälp till offer för naturkatastrofer eller katastrofer förorsakade av människan. 
Utöver nationella program som EU:s medlemsstater förvaltar tillhandahålls 
humanitärt bistånd genom EU:s budget och administreras av kommissionens 
generaldirektorat för humanitärt bistånd och civilskydd (Echo) som grundades 1992.

År 2011 tillhandahöll EU humanitärt bistånd och civilskydd till ett belopp på 
sammanlagt 1,2 miljarder euro2. Detta bistånd bestod av humanitärt bistånd till 
ungefär 117 miljoner människor i 91 länder utanför EU , samt snabbinsatser på 
grundval av 18 ansökningar om bistånd inom ramen för civilskyddsmekanismen, både 
inom och utanför EU. 

Under de senaste åren har en utveckling setts med ökade behov som inte kan täckas 
med tillgängliga resurser till följd av att de humanitära kriserna, katastroferna och 
                                               
1 Artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 1257/96 om humanitärt bistånd.
2 Siffrorna i detta avsnitt baserar sig på Årsrapport om Europeiska unionens politik för humanitärt 
bistånd och civilskydd och dess genomförande under 2011. COM(2012)0489
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sårbarheten världen över ökar i antal och omfattning. Den ursprungliga budgeten för 
humanitärt bistånd på 853 miljoner euro för 2011 utökades vid flera tillfällen som 
svar på nya kriser och naturkatastrofer under året. Dessa nya medel hämtades genom 
överföringar från EU:s reserv för katastrofbistånd, tionde 
Europeiska utvecklingsfonden (EUF) som är avsedd för humanitärt bistånd till Afrika, 
Västindien och Stillahavsområdet, bidrag från Efta och överföringar från andra 
budgetposter under rubriken yttre bistånd (rubrik 4) i EU:s allmänna budget.

Av de totala EU-medel som tillhandahölls 2011 anslogs 42 procent till utdragna 
kriser, 38 procent till naturkatastrofer och 20 procent till ad hoc-kriser och 
ingripanden. Omkring hälften av medlen användes för livsmedel och näring. Hälsa, 
inklusive psykologiskt stöd (12 procent) och vatten och sanitära frågor (14 procent) är 
andra åtgärdsområden.

De humanitära operationerna som Europeiska kommissionen finansierar genomförs 
av nästan 200 partnerbiståndsorganisationer. Hälften av medlen 2011 (50 procent) 
administrerades av frivilligorganisationer, en tredjedel (36 procent) av olika FN-organ 
och resten (14 procent) av andra internationella organisationer. Kommissionens 
förbindelser med frivilligorganisationerna styrs av ramavtal om partnerskap. 
Förbindelserna med FN-organ styrs av ett ekonomiskt och administrativt ramavtal. 
För att få medel till humanitära åtgärder lägger partnerorganisationerna fram 
finansieringsförslag som bedöms på grundval av deras tekniska meriter och de behov 
som har identifierats.

Lissabonfördraget gav det humanitära biståndet en ny rättslig grund1, förankrade EU:s 
åtagande om principstyrt humanitärt bistånd och krävde uttryckligen att unionens och 
medlemsstaternas åtgärder ska komplettera och förstärka varandra. 

Det viktigaste finansiella instrument som reglerar detta åtgärdsområde är 
förordningen om humanitärt bistånd2, vilken lämnades oförändrad när annan 
finansiell EU-lagstiftning sågs över vid förberedningen av den nya fleråriga 
budgetramen för perioden 2007–2013. Det totala stödbelopp som detta instrument 
tilldelats för perioden 2007–2013 är 5,6 miljarder euro. Den årliga budgeten för 
humanitärt stöd har ökats stegvis som svar på nya kriser och naturkatastrofer. Detta 
har man gjort genom att använda EU:s reserv för katastrofbistånd, genom att utnyttja 
medel från Europeiska utvecklingsfonden som öronmärkts för humanitärt bistånd till 
Afrika, Västindien och Stillahavsområdet och genom överföringar från andra 
budgetposter.

Humanitärt bistånd till utvecklingsländer har traditionellt ansetts höra till 
utvecklingsutskottets ansvarsområde. Utskottets främsta uppgift är att kontrollera att 
EU:s humanitära bistånd når fram, att försäkra att budgetbestämmelserna motsvarar 
de humanitära behoven, att be budgetutskottet att vid behov godkänna användningen 
                                               
1 Kommissionens humanitära biståndsåtgärder grundar sig på i femte delen, avdelning III om 
samarbete med tredjeländer och humanitärt biståndn i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(artikel 214 i EUF-fördraget).
2 Rådets förordning (EG) nr 1257/96, EGT L 163, 2.7.1996, s. 1.
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av reservfonder och att föra Europaparlamentets talan i den internationella debatten 
om det humanitära biståndets roll och instrument. För att fullgöra dessa uppgifter 
utser utskottet en ständig föredragande för humanitärt bistånd vartannat år.

I det europeiska samförståndet om humanitärt bistånd, ett huvuddokument från 2007 
som Europaparlamentets talman och kommissionens och rådets ordförande 
undertecknat, fastställdes en gemensam vision, politiska mål och gemensamma 
principer för EU:s humanitära bistånd. Avsikten med samförståndet är att biståndet 
ska bli mer konsekvent, flexibelt, effektivt och professionellt, med hjälp av ett 
förbättrat samarbete på EU-nivå och genom en förstärkning av partnerskapet med 
internationella partner. Ett initiativbetänkande från utvecklingsutskottet har på ett 
avgörande sätt bidragit till att detta viktiga EU-omfattande samförstånd nåddes. För 
Europaparlamentet innebar det inte något självändamål att samförståndet antogs. Det 
var i stället inledningen på ett arbete som bör göra det humanitära biståndet från EU 
mer effektivt och utöka dess användningsområde och också inkludera förebyggande 
av risker för katastrofer och återuppbyggnad efter kriser.

Humanitärt bistånd är en förutsättning för utveckling i katastrof- och 
konfliktsituationer, men det måste ingå som ett led i en långsiktig strategi. Den 
konstant osäkra livsmedelsförsörjningen i Afrikas horn har på ett akut sätt lyft fram 
behovet av att fokusera på att öka motståndskraften, bygga upp lokal kapacitet att 
hantera sådana situationer och utveckla långsiktiga nationella strategier för att 
undvika återkommande humanitära katastrofer. Begreppet ”att knyta samman 
katastrof-, återanpassnings- och utvecklingsbistånd ” försöker täcka gråzonen mellan 
humanitärt bistånd och långsiktig utveckling. Utskottet för utveckling har varit en 
stark förespråkare för att bättre överbrygga denna klyfta mellan humanitära åtgärder 
och utveckling.

EU:s katastrofinsatser är inte enbart begränsade till humanitärt bistånd utan vidtas 
också genom medlemsstaternas civilskyddsinsatser. Samtliga 27 EU-medlemsstater 
deltar i unionens civilskyddsmekanism tillsammans med Kroatien, f.d. jugoslaviska 
republiken Makedonien, Island, Liechtenstein och Norge. De sammanför resurser som 
kan lämnas till katastrofdrabbade länder. Biståndet kan bestå av varubistånd, grupper 
med utrustning och experter för utvärdering och samordning. EU:s stöd vilar på 
regeringens resurser, och om bistånd behövs i tredjeländer fungerar det i allmänhet 
parallellt med det humanitära biståndet.

Alla länder i världen kan be EU:s civilskyddsmekanism om hjälp. Det är landet som 
begär bistånd som bestämmer om det vill ta emot eller vägra erbjudanden om hjälp. I 
praktiken ger de flesta av de deltagande länderna bistånd gratis som en gest av 
solidaritet. Upp till 50 procent av kostnaderna för transportbistånd kan medfinansieras 
av kommissionen genom det finansiella instrumentet för civilskydd. År 2012 ska ett 
europeiskt centrum för krisberedskap inrättas, något som ytterligare kommer att öka 
unionens insatskapacitet vid nödsituationer.

EU reagerar inte enbart på katastrofer och kriser. Vid sidan av katastrofinsatser finns 
det en större insikt om att det finns ett behov av att fokusera mer på förebyggande, 
beredskap, minskande av riskerna för katastrofer och förbättrad motståndskraft i 
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sårbara samhällen, så att de bättre kan klara av katastrofer, och på så sätt minska den 
förödande påverkan på de drabbade invånarna och deras liv. En minskning av 
katastrofriskerna och en anpassning till klimatförändringarna får allt större 
uppmärksamhet och införlivas med EU:s humanitära biståndsoperationer.

EU stöder också respekt för och anslutning till internationell humanitär rätt. Utskottet 
för utveckling deltar i flera verksamheter som hänger samman humanitärt bistånd. 
Eftersom Europaparlamentet är en gren av budgetmyndigheten brukar parlamentet 
varje år framhålla att det behövs ökade anslag för katastrofer. Utskottet påverkar 
kommissionens strategiska beslut och genomförandebestämmelser, och ser med 
kritiska ögon på humanitära frågor i kommissionens arbetsprogram och Echos 
operativa strategi för det därpåföljande året. Som en del av en strukturerad dialog 
bjuds kommissionsledamot Georgieva in flera gånger om året för att diskutera med 
utskottet. Offentliga utfrågningar om humanitära frågor samlar regelbundet 
prominenta företrädare för FN, Röda korset, Europeiska kommissionen och 
humanitära frivilligorganisationer för att diskutera aktuella humanitära frågor.
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Faktablad nr 9

Bidrag till EU:s utvecklingsagenda

Efter o r o a n d e  rapporter om resultaten av halvtidsutvärderingen av 
millennieutvecklingsmålen (september 2005) och efter påtryckningar från 
Europaparlamentet gjorde EU 2005 ett åtagande om att till 2015 uppfylla målet om att 
0,7 procent av BNI ska gå till bistånd.

För första gången kom kommissionen och EU:s medlemsstater överens om en 
tidtabell för att steg för steg nå 0,7-procentsmålet med individuella bindande mål för 
varje medlemsstat så att man skulle kunna övervaka processen.

Europeiskt samförstånd om utveckling

Den 20 december 2005 undertecknade kommissionen, rådet och Europaparlamentet 
ett dokument där man fastställde gemensamma mål och principer för 
utvecklingssamarbete, Europeiskt samförstånd om utveckling. Det var första gången 
som de tre institutionerna gemensamt hade antagit ett strategiskt dokument om 
utvecklingspolitik. Detta dokument, som fortfarande är i kraft, återspeglar EU:s vilja 
att ge ett avgörande bidrag till bekämpningen av fattigdom och att hjälpa till att bygga 
en fredligare och mer rättvis värld. Det leder EU:s och medlemsstaternas insatser när 
det gäller utvecklingssamarbete i alla utvecklingsländer så att de kompletterar 
varandra.

Den första delen av detta samförstånd har rubriken EU:s vision för utveckling och där anges 
gemensamma mål och principer för utvecklingssamarbete: 

– Fattigdomsbekämpning som främsta och övergripande mål
– Principer om ägande och partnerskap
– Principen om politisk sammanhållning 
– Högre och effektivare bistånd 
– Främjande av gemensamma värden, främst mänskliga rättigheter, jämställdhet och 

goda styrelseformer
– Främjande av effektiv flerstatlighet och djupgående politisk dialog
– Deltagande av det civila samhället
– Fortsatt engagemang för att förebygga instabilitet, inbegripet kapacitetsbyggande
– Förstärkning av parlamentarisk demokrati 
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Även om EU har åtagit sig att öka stödbudgeten till 0,7 procent av 
bruttonationalinkomsten fram till 2015 missade unionen det gemensamma delmålet på 
0,56 procent till 2010. EU kommer att fortsätta prioritera stöd för de minst utvecklade 
länderna och för låg- och medelinkomstländer. 

En central aspekt i det europeiska samförståndet är en sammanhängande 
utvecklingspolitik, som utgör den grundläggande principen för effektivt bistånd och 
som även är en viktig moralisk princip: det är inte acceptabelt att EU:s andra 
politikområden minskar den europeiska utvecklingspolitikens inverkan. Denna 
princip, som fastställts i artikel 208 i Lissabonfördraget, kräver att den europeiska 
politiken måste beakta dess eventuella inverkan på utvecklingsmål. Återigen bör 
millenniemålen fungera som vägledning.

En agenda för förändring

Strategier för AVS-länderna 

Europaparlamentet har genom utskottet för utveckling varit aktivt med att agera 
utifrån de föreslagna EU-strategierna för olika AVS-regioner och fokuserar på 
nyckelkrav för hållbar utveckling som 

– främjande av fred och säkerhet
– stöd till instabila stater 
– goda och effektiva styrelseformer
– främjande av handel 
– integrering i den globala ekonomin 
– integrering i de globala kommunikationssystemen 
– social sammanhållning
– hållbar miljö. 

Effektivare bistånd 

Den andra delen av samförståndsdokumentet har rubriken Europeiska gemenskapens 
utvecklingspolitik. Där fastställs det att EU ska förverkliga den europeiska utvecklingsvision 
som beskrivs i del I i fråga om de medel som anförtrotts EU i enlighet med fördraget:n

– Ytterligare framsteg med att frigöra bistånd 
– Skuldavskrivning där det är lämpligt 
– Övergripande frågor som demokrati, goda styrelseformer, mänskliga rättigheter, barns 

rättigheter, ursprungsbefolkningars rättigheter, jämställdhet, hållbar miljö och 
bekämpning av hiv/aids ska drivas 

– Stöd till de globala fonder som är tydligt kopplade till millennieutvecklingsmålen 
– Budgetanslag där villkoren medger det
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2005 åtog sig EU att radikalt förbättra effekterna av sitt utvecklingssamarbete genom 
initiativ för mer bistånd som överförs snabbare och effektivare för att möta 
utmaningarna från millenniemålen. Syftet med denna politik för ökad effektivitet som 
antogs av kommissionen den 2 mars 2006 var att omsätta dessa åtaganden i handling. 
Två år senare, innan det tredje högnivåforumet om biståndseffektivitet i september 
2008 i Accra, Ghana, introducerade kommissionen vad som skulle komma att bli 
EU:s ställningstagande i fråga om stödeffektivitet. Forumet byggde på de åtaganden 
som gjorts under det första och det andra högnivåforumet i Rom (2003) och 
Paris (2005) och kulminerade i handlingsprogrammet från Accra. 

Busan, Korea – det fjärde högnivåforumet

Den 1 december 2011 antog det fjärde högnivåforumet partnerskapet från Busan för 
ett effektivt utvecklingssamarbete. Denna ”färdplan” bygger på principerna i 
Parisdeklarationen (2005) och handlingsprogrammet från Accra (2008). 
Busanpartnerskapet grundar sig på fyra principer för en effektiv utveckling: 
partnerländerna måste spela en central roll (landets egenansvar), biståndets effektivitet 
måste öka (fokus på resultat), alla offentliga och privata utvecklingsaktörer måste 
delta (utvecklingspartnerskap för alla) och ansvar och genomförandet av åtaganden på 
politisk nivå måste garanteras (insyn och ansvarsskyldighet mellan givar- och 
mottagarländer). Europeiska unionen är ett av de största blocken som främjar 
principerna om ett effektivt stöd som antogs i Busan genom en agenda för förändring 
och främjande av givarsamarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna.

I Parisdeklarationen förband sig partner- och givarländer att förstärka parlamentens 
roll i nationella utvecklingsstrategier och därmed förstärka en ömsesidig 
ansvarsskyldighet och öppenhet vad gäller utvecklingsresurser.

Den nya agendan för förändring, som kommissionen lade fram som en färdplan för att 
öka effekten av unionens utvecklingspolitik, håller på att antas och kommer att ha en 
långsiktig inverkan på EU-biståndets effektivitet. Framstegen inom en konsekvent 
politik för utveckling har varit få, eftersom de politiska prioriteringarna på andra 
områden, såsom jordbruk, handel eller fiske, ofta står i kontrast till 
utvecklingsprioriteringarna.

Förbindelser med icke-regeringsanknutna aktörer 

När utvecklingsutskottets ledamöter fastställer sina politiska prioriteringar och sina 
anslag beaktar de synpunkter från berörda utomstående aktörer och i synnerhet 
företrädare för det civila samhället både i EU och i tredje länder. 

Ledamöterna i utskottet för utveckling är angelägna om att vara öppna gentemot icke-
regeringsanknutna aktörer. Begreppet omfattar ett brett spektrum av det civila 
samhällets företrädare, exempelvis frivilligorganisationer, fackföreningar, akademiska 
institutioner och, ibland, också lokala myndigheter.
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En viktig motpart för kommunikation i detta sammanhang har varit organisationen 
Concord, en samarbetsorganisation för europeiska frivilligorganisationer som arbetar 
med bistånd och utveckling. Dess 19 internationella nätverk och 22 nationella förbund 
i EU:s medlemsstater företräder mer än 1 600 europeiska frivilligorganisationer. 
Concord och dess medlemsorganisationer bidrar med sitt särskilda expertkunnande till 
Europaparlamentets arbete, särskilt arbetet i de utskott som ansvarar för EU:s externa 
politik (utskottet för utveckling, utskottet för internationell handel och utskottet för 
utrikesfrågor). 

Inom ramen för de goda förbindelserna med utskottet för utveckling hålls möten 
mellan Concord och politiska samordnare och personal från utskottet för utveckling 
två gånger per år. Dessa möten har visat sig var mycket fruktbara och har möjliggjort 
skapande av nya områden för dialog mellan det civila samhället och utskottet för 
utveckling. Huvudsyftet har varit att utbyta idéer och förslag om ämnen av 
gemensamt intresse och att finna en gemensam grund. Det arbete som utförts när det 
gäller instrumentet för utvecklingssamarbete illustrerar på ett bra sätt denna goda 
relation. 

Utskottet för utveckling har investerat i förbindelser med icke-regeringsanknutna 
aktörer i syd och lokala myndigheter, speciellt i AVS-länder.

Under de senaste åren har utskottet för utveckling regelbundet bjudit in företrädare för 
det civila samhällets organisationer från industri- och utvecklingsländer till 
sammanträden och utfrågningar. Ämnen som de minst utvecklade länderna, 
utveckling och utbildning, jordbruk i Afrika och läkemedel har då stått i fokus. 

Dessutom har ledamöter i utskottet för utveckling och andra ledamöter, inom ramen 
för det nya gemensamma strategiska partnerskapet mellan Afrika och EU, kämpat hårt 
för att det civila samhället ska ges en institutionell roll så att dess röster – och rösterna 
från de medborgare som de representerar – ska höras klart och tydligt. 

Den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen har på liknande sätt 
arbetat hårt under de senaste åren för att involvera det civila samhället i sin 
verksamhet. Församlingen har utnämnt två vice ordföranden för förbindelser med 
icke-regeringsanknutna aktörer och därmed starkt signalerat hur viktiga dessa 
aspekter är för församlingen. 
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Faktablad nr 10 

Utskottet för utveckling – en global partner för utveckling

Panafrikanska parlamentet – Europaparlamentets privilegierade partner

Afrika är kanske den kontinent där vi hittar de största utmaningarna och de bästa 
möjligheterna när det gäller utveckling. Afrika har relativt sett den största 
koncentreringen av fattiga människor och stater som brottas med problem i hela 
världen. Ungefär hälften av EU:s biståndsbudget går till Afrika. De afrikanska 
nationerna och det afrikanska folket har mångåriga historiska band till Europa. Afrika 
förändras snabbt och förutspås en ljus framtid med nya möjligheter – vilket klart 
illustreras av Kinas enorma intresse i kontinenten.

EU och de afrikanska stats- och regeringscheferna antog 2007 en gemensam EU–
Afrika-strategi – en ambitiös långsiktig politisk ram som bekräftade deras vilja att 
fördjupa sin politiska relation och att tillsammans hantera globala utmaningar

Strategin omfattar inte bara utvecklingssamarbete utan även frågor såsom fred och 
säkerhet, styrelseformer och mänskliga rättigheter, handel, energi och 
klimatförändringar. Ledamöter av utvecklingsutskottet författade tre betänkanden 
inför plenarsammanträden om strategin under parlamentets sista valperiod.

2004 skapade Afrikanska unionen Panafrikanska parlamentet, ett rådgivande 
parlament som omfattar hela kontinenten och består av delegationer med fem 
medlemmar från Afrikanska unionens alla 54 medlemsstater. Panafrikanska 
parlamentet har sitt säte i Midrand, Sydafrika och sammanträder två gånger per år.

Europaparlamentet har behållit en nära kontakt med Panafrikanska parlamentet redan 
från och med att det inrättades och upprättade en delegation för förbindelser med 
parlamentet. Denna delegation har varit med på nästan alla av Panafrikanska 
parlamentets sammanträden sedan 2004 och delegationer från Panafrikanska 
parlamentet har regelbundet besökt Europaparlamentet.

Detta nära samarbete ledde till att institutionerna från AU och EU formellt erkände 
båda parlamentens fulla medverkan i den institutionella utformningen av den 
gemensamma EU-Afrika-strategin. Detta innebär att Europaparlamentet och 
Panafrikanska parlamentet är involverade i förberedelserna av toppmöten mellan 
Afrika och EU, parlamentens talmän talar under dessa toppmötens 
öppningsceremonier, Europaparlamentet och Panafrikanska parlamentet diskuterar 
genomförandet av den gemensamma Afrikastrategin och ministrar från AU och EU 
samt båda parlamenten har fullständiga och aktiva roller i den gemensamma strategins 
olika organ för genomförande och beslutsfattande.

Samarbetet med Panafrikanska parlamentet är en prioritering för Europaparlamentets 
byrå för främjande av parlamentarisk demokrati.
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Förbindelser med medlemsstaternas nationella parlament 

Nationella parlament spelar en allt mer viktig roll i EU:s verksamhet och samarbetar 
med Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och med varandra. 

Medlemmar av nationella parlament kan, eftersom de kommer nära medborgarna, 
hjälpa till att skapa effektiva och konstruktiva samband mellan medborgarna och EU-
institutionerna och främja ett mer demokratiskt och öppet förhållningssätt till EU:s 
utvecklingspolitik.

Under de senaste åren har Europeiska kommissionen systematiskt skickat lagförslag 
till nationella parlament för övervägande, samtidigt som de lämnas in till 
Europaparlamentet och rådet.

Kvaliteten på förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten 
och det politiska mervärde förbindelserna kan leda till kommer till syvende och sist 
att bli ett resultat av gemensamma ansträngningar. Lissabonfördraget har stärkt detta 
förhållande genom att fastställa ett förfarande för ”motiverade yttranden” från 
nationella parlament till Europaparlamentet, och parlamentet har antagit en gemensam 
strategi för att behandla dessa motiverade yttranden och bidrag från de nationella 
parlamenten. 

Huvudsyftet med samarbetet mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten 
är att stärka EU:s parlamentariska dimension och på det sättet bidra till att öka den 
demokratiska legitimiteten hos och insynen i EU:s politiska beslutsfattande. Ett annat 
mål är att hålla nationella parlament fullständigt informerade om Europaparlamentets 
verksamhet inom dess olika behörighetsområden. För att uppfylla detta mål bjuder ett 
växande antal av Europaparlamentets utskott – inklusive utskottet för utveckling –
regelbundet in nationella parlamentsledamöter till sina sammanträden för att dela med 
sig av sin kunskap och expertis i diskussionerna om politiska förslag.

Information till allmänheten om utveckling 

För att främja de grundläggande EU-värderingarna om tolerans och solidaritet i allt 
mer globala, multikulturella samhällen som är beroende av varandra är det mycket 
viktigt med information till allmänheten och med utbildning i utvecklingsfrågor.

Europeiska unionen är i själva verket resultatet av en interkulturell dialog i form av
möten mellan olika parter i syftet att lära av varandra och bygga upp något 
gemensamt.

Om den allmänna kunskapen om utvecklingssamarbete höjs kommer det följaktligen 
att bidra till att känslan av internationell solidaritet förstärks och även till att skapa en 
gynnsam miljö för att fördjupa det europeiska interkulturella samhället. Det är ett sätt 
att få med alla medborgare i utrotningen av världens fattigdom och i kampen mot 
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utestängning, och kommer att omfatta kampanjer, utbildning, information, stödformer 
och skolning.

Parlamentens roll i att mobilisera den allmänna opinionen för utvecklingssamarbete 
och för internationell solidaritet med utvecklingsländerna i avsikt att lindra och utrota 
fattigdomen är därför oumbärlig.

Nationella och lokala myndigheter, icke-statliga organisationer och andra aktörer 
inom det civila samhället i samarbetet mellan nord och syd spelar också en viktig roll 
i denna process.

Under varje valperiod bidrar Europaparlamentet på ett konsekvent sätt till att öka 
allmänhetens kunskaper om EU:s politik för utvecklingssamarbete. 
Europaparlamentet anordnar en rad offentliga föranstaltningar, seminarier, 
utfrågningar, diskussioner och parlamentariska debatter med inriktning på frågor i 
samband med utvecklingen.

Utskottet för utveckling har varit aktivt under de årliga Europadagarna för utveckling.
Europaparlamentet skickar en delegation med parlamentsledamöter till alla 
tillställningar, och är även värd för speciella evenemang tillsammans med 
Panafrikanska parlamentet. Dessutom ställer utskottet för utveckling upp ett stånd i 
”utvecklingsbyn” där de delar ut material och informerar besökarna om utskottets roll 
och verksamhet. 

Ett annat stort evenemang är Europadagen som arrangeras en gång per år med 
anledning av årsdagen för undertecknandet av Robert Schumandeklarationen. 
EU-institutionerna håller öppet hus och syftet är att informera allmänheten om de 
europeiska institutionernas verksamhet och om unionens funktion. Den dagen öppnar 
Europaparlamentet sina dörrar för allmänheten. Utskottet för utveckling deltar 
regelbundet i Europaparlamentets öppet hus-dag, och når ut till människor i olika 
åldrar med olika intressen.
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Codecision procedure
A7-0285/2010, tabled in October 2010 
Rapporteur: Charles GOERENS 

REPORT on health care systems in sub-Saharan Africa and global health
Own-initiative
A7-0245/2010, tabled in September 2010 
Rapporteur: Véronique DE KEYSER 

REPORT on poverty reduction and job creation in developing countries: the 
way forward
Own-initiative
A7-0192/2010, tabled in June 2010 
Rapporteur: Eleni THEOCHAROUS 

REPORT on progress towards the achievement of the Millennium Development 
Goals: mid-term review in preparation of the UN high-level meeting in 
September 2010
Own-initiative

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0375%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0285%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0245%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0192%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
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A7-0165/2010, tabled in May 2010 
Rapporteur: Michael CASHMAN 

REPORT on the EU Policy Coherence for Development and the ‘Official 
Development Assistance plus’ concept
Own-initiative
A7-0140/2010, tabled in May 2010 
Rapporteur: Franziska KELLER 

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 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0140%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
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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"
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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"
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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
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Study available in EN

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
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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

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  ..  ..  ..
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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)
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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 
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 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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