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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande 
förslag i sitt betänkande:

1. Europaparlamentet påminner om att 2015 är den tidsfrist som har fastställts såväl för 
uppnåendet av millennieutvecklingsmålen som för det kollektiva målet att avsätta 0,7 % av 
bruttonationalinkomsten till utvecklingsstöd (ODA/BNI), och att denna tidsfrist infaller 
under den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020. I 14 av EU:s medlemsstater sjönk 
det offentliga utvecklingsbiståndet kraftigt mellan 2010 och 2011, och det kollektiva 
offentliga utvecklingsbiståndets andel av BNI minskade från 0,44 % till 0,42 %. Parlamentet 
understryker, mot bakgrund av detta, att nästa fleråriga budgetram utgör ett avgörande 
tillfälle för EU:s givare att öka sina insatser för att komma i kapp med och leva upp till sina 
internationella åtaganden. Parlamentet betonar att EU:s utvecklingsbudget kompletterar 
medlemsstaternas insatser och hjälper dem att uppnå dessa mål, och att EU-medlens 
hävstångseffekt är särskilt stor i förhållande till vissa medlemsstaters biståndsbudgetar, 
oberoende av deras storlek.

2. Europaparlamentet är särskilt stolt över att kvaliteten på EU-biståndet har ökat avsevärt 
under de senaste tio åren, vilket har medfört att EU-institutionerna idag är världsledande 
när det gäller effektivitet och transparens i samband med bistånd1, och med mätbara och 
mycket goda resultat i form av konkreta förbättringar för miljontals människor i 
utvecklingsländerna. Parlamentet påminner dessutom om den viktiga roll som 
EU-institutionerna spelar i samordningen av EU:s utvecklingspolitik och utvecklingsbistånd 
och om den komparativa fördel som EU-biståndet har på ett antal områden, vilket betyder att 
EU ofta kan få fram bistånd mer effektivt, ändamålsenligt och förutsägbart än vad enskilda 
medlemsstater skulle kunna få via bilaterala program.

3. Europaparlamentet understryker att EU-budgeten är av avgörande betydelse, eftersom den 
gör det möjligt för medlemsstater att samarbeta med länder där de inte är närvarande och 
fortsätta att stödja länder med vilka de inte längre har några samarbetsprogram, särskilt i 
sårbara stater och i situationer efter konflikter. Tack vare EU:s utvecklingsbistånd har 
31 miljoner människor nu tillgång till dricksvatten och 9 miljoner till sanitära anläggningar. 
Dessutom har 5 miljoner barn vaccinerats mot mässlingen, och 9 miljoner nya elever har 
skrivits in i den grundläggande utbildningen, 700 000 lärare har utbildats och över 
80 000 kvinnliga studenter har registrerat sig för högre utbildning. Parlamentet uppmanar 
därför med kraft rådet att fortsätta att med hjälp av tillräckliga medel stödja det mervärde 
som EU:s insatser innebär för den mänskliga utvecklingen och utrotningen av fattigdomen.

4. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om ökade anslag till rubrik 4 i 
jämförelse med den fleråriga budgetramen för 2007–2013. Parlamentet understryker dock att 
det förslag som kommissionen lade fram 2004 för den fleråriga budgetramen för 2007–2013 

                                               
1 Se bland annat European Union Peer Review 2012, OECD:s kommitté för utvecklingsbistånd, 24.4.2012, och 
The Quality of Official Development Assistance Assessment 2009: Is Aid Quality Improving?, Brookings 
Institution and Center for Global Development, 04.02.2012. 
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var större i reella termer än dess förslag för 2014–2020. Parlamentet understryker att rubrik 
4, vilken under hela den fleråriga budgetramen för 2000–2006 och 2007–2013 var 
underfinansierad, inte får falla offer för nedskärningar i den anda av åtstramning som råder i 
ett antal medlemsstater. Parlamentet anser att den ambitiösa finansieringsnivå för de externa 
instrumenten som kommissionen föreslår i sitt meddelande om en budget för Europa 20201, 
särskilt för finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd och 
Europeiska utvecklingsfonden (EUF), vilka var för sig utgör endast 2 %, 0,62 % 
respektive 2,96 % av den föreslagna samlade EU-budgeten, är en viktig förutsättning för 
att EU och dess medlemsstater ska kunna uppfylla sina internationella åtaganden på 
utvecklingsområdet.

5. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna och EU-institutionerna att snarast 
möjligt införa en europeisk skatt på finansiella transaktioner (FTT). Parlamentet betonar att 
en betydande del av intäkterna från en transaktionsskatt som tillämpas i Europa ska användas 
till utvecklingsfinansiering och till att finansiera kampen mot klimatförändringarna. Om 
skatten på finansiella transaktioner blir en av EU:s nya egna resurser bör den bidra till en 
betydande ökning av rubrik 4.

6. Europaparlamentet understryker att konsekvens i utvecklingspolitiken, vilket föreskrivs i 
artikel 206 i EUF-fördraget, måste vara en central, horisontell princip i förhandlingarna om 
den fleråriga budgetramen.

7. Europaparlamentet konstaterar, bland annat med tanke på de senaste årens allt oftare 
förekommande och alltmer förödande naturkatastrofer, att medlen för att hantera akuta 
naturkatastrofer och humanitära katastrofer varje år har varit otillräckliga. Parlamentet tackar 
EU-medborgarna som, trots den finansiella och ekonomiska krisen i flera av 
EU:s medlemsstater, fortsätter att ge sitt starka och växande stöd för EU:s humanitära 
bistånd till de människor runtom i världen som har störst behov2. Parlamentet betonar 
därför att tillräckliga budgetmedel måste anslås dels till budgetposterna Humanitärt bistånd 
och Livsmedelsbistånd under rubrik 4, dels till en realistisk reserv för katastrofbistånd.

8. Europaparlamentet förespråkar med kraft att reserven för katastrofbistånd ska behållas,
eftersom denna har visat sig fungera särskilt bra i sin nuvarande form, som en reserv som 
inte är avsedd för specifika program, utanför taken för den fleråriga budgetramen för 
2014–2020, och att ett väsentligt, realistiskt belopp ska anslås till denna reserv, så att EU 
vid behov snabbt kan reagera på oförutsedda behov och oväntade kriser med hjälp av 
ianspråktaganden ad hoc. Parlamentet betonar att man genom att införliva reserven för 
katastrofbistånd under rubrik 4, vilket förespråkas av vissa medlemsstater, riskerar att minska 
de samlade medel som finns tillgängliga för EU:s yttre åtgärder, särskilt för finansiering av 
utveckling. Parlamentet välkomnar varmt kommissionens förslag att öka reservens 
finansiering till 350 miljoner euro (2011 års priser) jämfört med den fleråriga budgetramen 
för 2014–2020 och att tillåta att den används fram till år n+1, och anser att detta är ett mycket 
viktigt steg i rätt riktning. Parlamentet betonar att reserven för katastrofbistånd bör behållas 
utanför den fleråriga budgetramens tak, för att man ska kunna garantera det oberoende och 

                                               
1 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén om en budget för Europa 2020, COM(2011)0500, 29.6.2011, s. 20.
2 Se Särskild Eurobarometer 384, Humanitarian aid report, juni 2012.
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den flexibilitet och snabbhet som är avgörande för att man effektivt ska få fram humanitärt 
bistånd.

9. Europaparlamentet framhåller att differentieringsprincipen måste leda till att finansieringen 
av utveckling koncentreras till ett mindre antal partnerländer som omfattas av bilateralt 
samarbete via geografiska program, snarare än till att de samlade anslagen till 
finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete minskar, även med beaktande av att EU 
via finansieringsinstrumentets regionala och tematiska program kommer att fortsätta 
samarbeta med länder som är på väg att uppfylla villkoren för bilateralt samarbete, vilket 
också kräver tillräckliga medel.

10. Europaparlamentet framhåller EU:s globala ansvar när det gäller att ta itu med 
klimatförändringarna. Parlamentet påminner om att eventuella utfästelser i Köpenhamns- och 
Cancúnöverenskommelserna som syftar till att hjälpa utvecklingsländerna att ta itu med 
klimatförändringen måste vara nya och gå utöver det nuvarande utvecklingsbiståndet, och att 
de två politikområdena måste vara lämpligt samstämda. Parlamentet uppmanar därför EU att 
fortsätta att driva sin ambitiösa linje, trots den rådande ekonomiska krisen, och se till att EU:s 
finansiering av åtgärder mot klimatförändringen läggs ovanpå målet för det offentliga 
utvecklingsbiståndet, dvs. 0,7 % av BNI, och återspeglas i hela EU:s budget. Parlamentet 
förväntar sig ett starkt politiskt åtagande från kommissionen och rådet i detta hänseende.

11. Europaparlamentet konstaterar att kommissionen har föreslagit ett helt nytt program, det 
panafrikanska programmet, inom finansieringsinstrumentet för utveckling, vilket ska 
finansieras med cirka 4,3 % av finansieringsinstrumentets samlade budget. Programmet ska
komplettera de andra befintliga geografiska och tematiska programmen. Parlamentet betonar 
att denna utvidgning av finansieringsinstrumentets tillämpningsområde måste avspeglas på 
lämpligt sätt i dess anslag.

12. Europaparlamentet är i princip för att Europeiska utvecklingsfonden införlivas i EU:s budget,
men insisterar samtidigt på att detta införlivande måste medföra att hela Europeiska 
utvecklingsfonden överförs till rubrik 4 och att det under inga omständigheter får användas 
som förevändning för att minska de totala anslagen för EU:s externa åtgärder i allmänhet, 
och för utvecklingsbiståndet i synnerhet, samt att det måste medföra större förutsägbarhet i 
biståndsflödet. Parlamentet anser, mot bakgrund av den nuvarande budgetära och 
ekonomiska krisen, att risken för att ett införlivande av fonden i EU:s budget leder till 
minskade totala medel för samarbete med AVS-partnerna är alltför hög. Parlamentet 
uppmanar med kraft kommissionen att leva upp till sina åtaganden om att snarast lägga 
fram förslag dels om att bringa parlamentets granskning av Europeiska utvecklingsfonden 
i linje med dess granskningsbefogenheter i samband med EU:s allmänna budget, särskilt i 
fråga om finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete, dels till ett införlivande av 
Europeiska utvecklingsfonden i EU:s budget, vilket ska inledas i samband med den 
fleråriga budgetramen för perioden efter 2020.
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