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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar särskilda utskottet för politiska utmaningar och 
budgetmedel för ett hållbart EU efter 2013 att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

A. I många områden i världen är försämringen av miljön en av de grundläggande orsakerna 
till människors utsatthet. Om man inte på allvar tar hänsyn till att miljön är en 
grundförutsättning för utveckling kan biståndets effektivitet minska väsentligt eller rent 
av äventyras, medan värdet av biståndet kan öka om man ägnar sig åt miljöfrågorna.

B. Ledningsgruppen för innovativ utvecklingsfinansiering har uppskattat att 
finansieringsunderskottet när det gäller ansträngningar för att uppnå miljökrismålen, 
millennieutvecklingsmålen 2015 och ODA-målet på 0,7 procent av BNI till 
324-336 miljarder USD per år mellan 2012 och 2017.

C. Tillväxten i världsekonomin har inte motsvarats av effektiva åtgärder för att beskatta 
global ekonomisk aktivitet som betalning för globala allmänna nyttigheter.

D. Det behövs innovativa finansieringsmekanismer om vi ska kunna nå 
millennieutvecklingsmålen och fullgöra vårt åtagande att lindra och göra anpassningar till 
klimatförändringen.

1. Europaparlamentet påminner om att tidsfristen 2015 för att uppfylla 
millennieutvecklingsmålen och det gemensamma ODA-målet på 0,7 procent av BNI 
inträffar under nästa fleråriga budgetram och att det finns en reell risk för att EU inte 
kommer att kunna uppfylla sina internationella utvecklingsåtaganden. Parlamentet 
påminner också om att millennieutvecklingsmålen är minimiambitioner och att det, även 
om alla målen skulle uppnås, kommer att behövas ordentlig extra finansiering för att 
bekämpa fattigdom och förbättra hälso- och utbildningsstandarder för världens fattiga. 
Därför insisterar parlamentet på att 20 procent av kommissionens beviljade stöd till de 
nationella program som omfattas av instrumentet för utvecklingssamarbete öronmärks för 
grundskole- och gymnasieutbildning och grundläggande hälsovård.

2. Europaparlamentet påminner om att sedan man först kom överens om 
millennieutvecklingsmålen har världen genomgått en allt snabbare globaliseringsprocess 
och står inför den värsta finanskrisen någonsin. Det är mycket viktigt att medlemsstaterna 
fortsätter att sträva mot dessa mål.

3. Europaparlamentet framhåller att det är nödvändigt att utveckla en global 
solidaritetsmekanism för att uppnå millennieutvecklingsmålen, men påpekar samtidigt att 
skatteparadis, felaktig internprissättning och olaglig kapitalflykt utgör ett stort hinder för 
utvecklingen i fattiga länder. Därför uppmanar parlamentet EU ytterligare en gång att ta 
initiativ inom G20, OECD och intern inom unionen för att slå ned på skatteparadis och 
skadliga skattearrangemang.

4. Europaparlamentet betonar att man i den rapport från arbetsgruppen för finansiella 
transaktioner för utveckling som beställts av ledningsgruppen för innovativ 
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utvecklingsfinansiering kommer fram till att det skulle vara tekniskt, ekonomiskt och 
rättsligt möjligt att införa en internationell avgift på valutatransaktioner och en skatt på 
alla finansiella transaktioner.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå införandet av en europeisk skatt 
på finansiella transaktioner, med tanke på de många fördelarna: Den kan hjälpa till att 
stabilisera marknaderna, att få fram medel för statsfinansiell konsolidering samt att utrota 
fattigdomen och ta itu med klimatförändringen.

6. Europaparlamentet påminner om att innovativ finansiering för utveckling inte är avsedd 
att vara en ersättning för det offentliga utvecklingsbiståndet utan att komplettera det. 
Införandet av en skatt på globala finansiella transaktioner bör därför kopplas till ett mer 
bindande åtagande från samtliga medlemsstater att uppfylla målet om 0,7 procent till 
offentligt utvecklingsbistånd och att anslå ytterligare medel för anpassning till 
klimatförändringen.

7. Europaparlamentet påpekar att ett av skälen till att millenniemålen inte har uppfyllts är att 
man inte har insett vilken roll som miljö, naturresurser och ekosystem spelar för mänsklig 
utveckling och fattigdomsutrotning. Parlamentet beklagar i detta sammanhang att endast 
tre procent av det aktuella europeiska offentliga utvecklingsbiståndet går till miljöfrågor. 
Parlamentet uppmanar enträget kommissionen att se till att miljöfrågorna inlemmas i alla 
externa politikområden och finansiella instrument, särskilt mot bakgrund av de nuvarande 
utmaningarna med klimatförändring och minskande biologisk mångfald.

8. Europaparlamentet betonar att bl.a. följande bör ingå i den fleråriga budgetramen: 
uppfyllandet av millennieutvecklingsmålen, klimatförändringen, stopp för försämringen 
av den biologiska mångfalden och överkonsumtionen av resurser. Det är speciellt viktigt 
att den kommande fleråriga budgetramen stöder den politiska samordningen, det vill säga 
att man måste se till att vissa EU-utgifter i samband med jordbruk, fiske, handel och 
energi inte direkt motarbetar utvecklingspolitiska mål.

9. Europaparlamentet begär en väsentlig höjning av taket i rubrik 4, särskilt för instrumentet 
för utvecklingssamarbete (DCI) eftersom stödet under de senaste sju åren, trots vissa 
framsteg när det gäller att minska fattigdomen, inte varit tillräckligt effektivt och 
samordnat, och eftersom mycket mer måste göras med tanke på effekterna av olika 
naturkatastrofer och kriserna inom energi, livsmedel, finansmarknad och ekonomi, 
särskilt i Afrika söder om Sahara och sydöstra Asien. Parlamentet framhåller också att 
vissa DCI-resurser har omfördelats till nya insatser utanför det offentliga 
utvecklingsbiståndets ramar.

10. Europaparlamentet understryker att mekanismerna för utvecklingsbistånd även bör syfta 
till att främja välståndsuppbyggnad, eftersom detta är ett mycket viktigt redskap för att 
minska fattigdomen. Parlamentet påminner om att uppskattningsvis 800 miljarder EUR 
årligen försvinner från utvecklingsländerna genom olagliga kapitalströmmar. Om detta 
kunde förhindras skulle det kunna visa sig vara avgörande för att avskaffa fattigdomen 
och uppnå millennieutvecklingsmålen.

11. Europaparlamentet konstaterar att de medel som på senare år funnits tillgängliga för att 
sättas in direkt vid naturkatastrofer eller humanitära katastrofer har varit otillräckliga, och 
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påpekar att klimatförändringen gör att naturkatastrofer inträffar allt oftare. Därför behövs 
det ytterligare medel till instrumentet för humanitärt bistånd och till reserven för 
katastrofbistånd.

12. Europaparlamentet vill att det inrättas en adekvat finansierad flexibilitetsmekanism under 
rubrik 4 för att i man framtiden effektivt och snabbt ska kunna reagera på oförutsedda 
händelser, såsom livsmedelskrisen och den globala ekonomiska krisen.

13. Europaparlamentet betonar att all extra finansiering inom utvecklingspolitiken måste 
samordnas och skapa verkliga synergieffekter tillsammans med medlemsstaternas 
utvecklingsprogram och med det internationella samfundets ansträngningar, för att få till 
stånd ett verkligt mervärde på unionsnivå.

14. Europaparlamentet insisterar på att nuvarande och framtida löften om ekonomiskt stöd 
som syftar till att hjälpa utvecklingsländerna att bekämpa klimatförändringen eller att 
anpassa sig till dess effekter ska ligga utanför nuvarande utvecklingsbudgetar, med en 
lämplig samordning mellan de två politikområdena. Parlamentet efterlyser en separat 
budgetrubrik för finansiering av åtgärder för att bekämpa klimatförändringen. 

15. Europaparlamentet anser att det är ineffektivt att kanalisera medel till Afrika via tre olika 
instrument, och att det inte motsvarar Afrikas önskan att utvecklas som en enad 
kontinent. Därför rekommenderar parlamentet att man utvecklar ett enda 
finansieringsinstrument för Afrika som tar hänsyn till det strategiska partnerskapet mellan 
Afrika och EU. Dessutom efterlyser parlamentet ett större stöd för kapacitetsuppbyggnad 
inom Afrikanska unionens institutioner.

16. Europaparlamentet uppmanar EU att öka sina ansträngningar för att förbättra den 
humanitära situationen i alla konfliktområden, inklusive Palestina, särskilt genom sitt 
stöd till UNRWA och dess insatser för att förbereda det palestinska folket för 
upprättandet av en stat.

17. Europaparlamentet insisterar på att EU i enlighet med artikel 208 i EUF-fördraget lever 
upp till sitt åtagande om konsekvens i utvecklingspolitiken, bl.a. att man väsentligt 
reformerar och skär ned jordbruksstödet, och särskilt ser till att exporten upphör av sådant 
överskott från Europamarknaden som är resultatet av innovativa prismekanismer och 
exportstöd, med tanke på dess skadliga effekter för jordbrukare i utvecklingsländerna.

18. Europaparlamentet noterar med oro att EU-biståndet kommer förhållandevis fler 
medelinkomstländer än låginkomstländer till del. Särskilt sådana EU-biståndsprogram 
som syftar till att hjälpa utvecklingsländerna att anpassa sig till den internationella 
konkurrensens krav gynnar medelinkomstländer snarare än låginkomstländer vilka är 
mindre attraktiva för utländska investeringar.

19. EU bör se över sina givarförbindelser med medelinkomstländer, eftersom många 
tillväxtekonomier har lämnat stadiet för traditionellt utvecklingssamarbete. EU bör 
istället koncentrera finansieringen till befolkningsgrupperna med de största behoven i 
dessa länder, och till de fattigaste länderna, särskilt de minst utvecklade länderna.
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20. Europaparlamentet betonar att kommissionen måste utveckla och stödja innovativa 
finansieringsmekanismer i mycket större omfattning än i dag för att skapa finansiering för 
alla och erbjuda effektivt stöd åt små och medelstora företag och mikroföretag i 
utvecklingsländerna. Parlamentet är övertygat om att detta kan göras med olika 
instrument, t.ex. kreditgarantier och roterande fonder och i samarbete med lokala banker 
och organisationer med särskilda kunskaper i mikrofinansiering, och därigenom 
väsentligt öka hävstångseffekten i EU:s utvecklingsbudget, men att det kräver ett nära 
samarbete med internationella och bilaterala finansinstitutioner.

21. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att främja och verka för 
genomförandet av följande mekanismer för innovativ utvecklingsfinansiering: en skatt på 
finansiella transaktioner, transportavgifter, åtgärder för bekämpande av olagliga 
kapitalflöden, minskade kostnader för översändande av pengar samt skuldmoratorium 
eller skuldavskrivning.

22. Europaparlamentet påpekar att även om bistånd kan fungera som en sorts hävstång för 
utvecklingsländer, är det inte tillräckligt för att garantera en hållbar och bestående 
utveckling. Utvecklingsländerna uppmanas därför att stärka och mobilisera sina inhemska 
resurser och verkligen involvera den inhemska privata sektorn och de lokala 
administrationerna i agendan för millennieutvecklingsmålen, och att ta större ansvar för 
sina projekt i samband med millennieutvecklingsmålen.

23. Europaparlamentet påminner om att i och med Lissabonfördraget försvann det formella 
hindret för att föra in Europeiska utvecklingsfonden i EU:s allmänna budget. Parlamentet 
kräver därför än en gång att Europeiska utvecklingsfonden ska ingå i EU:s budget, så att 
parlamentets granskning av hur utvecklingsstödet används i AVS-länderna kan förbättras 
och EU:s utvecklingspolitik bli mer konsekvent och effektiv. Parlamentet insisterar dock 
på att införandet av Europeiska utvecklingsfonden i EU-budgeten inte får leda till en 
generell minskning av utvecklingsutgifterna jämfört med de två separata nuvarande 
instrumenten, och att förutsebarheten måste garanteras. Parlamentet framhåller också att 
AVS-ländernas intressen måste garanteras, t.ex. genom öronmärkning av 
utvecklingsmedel till AVS-länderna i EU-budgeten.

24. Europaparlamentet begär att när den nya fleråriga budgetramen utarbetas ska beloppet för 
de EIB-lån som täcks av EU-garantin ökas ordentligt för att göra EU:s insatser väsentligt 
effektivare och synligare bortom EU:s gränser, med avsikten att uppnå målen för 
EU:s utrikespolitik såsom den formuleras i Lissabonfördraget.

25. Europaparlamentet uppmanar EIB att ge kommissionen all information som krävs genom 
att ägna en särskild del av årsrapporten över EIB:s finansieringsverksamhet åt en 
detaljerad utvärdering av de åtgärder som EIB har vidtagit för att följa bestämmelserna i 
det nuvarande mandatet; inga insatser som möjliggör eller direkt eller indirekt bidrar till 
någon form av skatteflykt ska omfattas av garantin, och särskild uppmärksamhet ska 
ägnas åt EIB-insatser som använder finansinstrument med säte i finansiella 
offshorecentrum .

26. Europaparlamentet konstaterar med oro att EU:s bistånd inte är tydligt inriktat på 
fattigdomsutrotning. Parlamentet påminner om att konceptet ”utveckling”, som hänför sig 
till kvalitativa kriterier som inbegriper livskvalitet och förbättring av 
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levnadsförhållanden, inte får blandas ihop med konceptet ekonomisk tillväxt som mäts 
som ökning av BNP. Kommissionen bör därför avhålla sig från en förenklad ”exportledd” 
eller ”tillväxtledd” utvecklingspolitik, utan inrikta sitt bistånd på de mest utsatta, vilket 
innebär att man måste utveckla en strategi som gynnar de fattiga genom finansiering av 
långsiktiga mål, t.ex. hälsa, utbildning, tillgång till energi på landsbygden och 
småbrukare.

27. Europaparlamentet insisterar på att alla utgifter från de utvecklingsanknutna 
budgetposterna måste vara inriktade på mottagarnas ekonomiska och sociala utveckling 
och vara utformade så att de uppfyller kriterierna för det officiella utvecklingsbiståndet, 
enligt definitionerna från OECD:s kommitté för utvecklingsstöd, och kräver vattentäta 
rättsliga åtgärder för att säkerställa att utvecklingsbudgeten inte kan avledas för andra 
syften.

28. Europaparlamentet insisterar på att parlamentet måste få verkliga och effektiva 
befogenheter att granska genomförandet av EU:s samtliga utvecklingsprogram, i enlighet 
med artikel 290 i EUF-fördraget.

29. Europaparlamentet efterlyser förenklade, snabbare och mer transparenta 
upphandlingsförfaranden och utbetalningsmekanismer.

30. Europaparlamentet efterlyser bindande lagstiftning på nationell nivå och EU-nivå för att 
garantera att de utfästa biståndsmålen uppnås.

31. Europaparlamentet begär att en större del av biståndsmedlen ska gå till småskaliga 
jordbruk, landsbygdsutveckling, hälsa och utbildning.
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