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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forbedring af virkningen af EU's udviklingspolitik
(2011/2047(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvori 
det hedder, at ”hovedmålet for Unionens politik på dette område (: udviklingssamarbejde) 
er at nedbringe og på sigt udrydde fattigdommen. Unionen tager hensyn til målene for 
udviklingssamarbejdet i forbindelse med iværksættelse af politikker, der kan påvirke 
udviklingslandene”,

 der henviser til FN's millenniumerklæring af 8. september 2000,

 der henviser til Monterreykonsensussen, som blev vedtaget på den internationale 
konference om udviklingsfinansiering i Monterrey, Mexico, fra den 18.-22. marts 2002,

 der henviser til den europæiske konsensus om udvikling1,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1905/2006 af 18. 
december 2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde2

(Development Cooperation Instrument (DCI)),

 der henviser til EU's adfærdskodeks om komplementaritet og arbejdsdeling i 
udviklingspolitik3

 der henviser til Pariserklæringen om bistandseffektivitet og Accrahandlingsplanen,

 der henviser til initiativet vedrørende social mindstebeskyttelse, som blev lanceret af FN’s 
Administrative Råd for Koordinering i april 2009,

 der henviser til den europæiske udviklingsrapport med titlen ”Social protection for 
inclusive development” (”Social beskyttelse til inklusiv udvikling”), der blev 
offentliggjort den 7. december 2010, 

 der henviser til ILO's dagsorden for anstændigt arbejde og til ILO's globale jobpagt, der 
blev vedtaget ved global konsensus den 19. juni 2009 på den internationale 
arbejdskonference,

 der henviser til Kommissionens grønbog af 10. november 2010 ”EU's udviklingspolitik til 
støtte for inklusiv vækst og bæredygtig udvikling - Forbedring af virkningen af EU's 
udviklingspolitik”4,

 der henvis er til sine beslutninger af 23. maj 2007 om fremme af anstændigt arbejde for 
                                               
1 EUT C 46 af 24.2.2006, s. 1. 
2 EUT L 378 af 27.12.2006, s. 41.
3 Rådets konklusioner 9558/07 af 15. maj 2007.
4 KOM(2010)0629.
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alle1, af 24. marts 2009 om kontrakter om millenniumudviklingsmål2, af 25. marts 2010 
om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene og 
udviklingssamarbejdet3, af 7. oktober 2010 om sundhedssystemer i Afrika syd for Sahara 
og global sundhed4, af 15. juni 2010 om de fremskridt, der gøres med hensyn til 
opfyldelse af millenniumudviklingsmålene: midtvejsevaluering som forberedelse til FN's 
møde på højt plan i september 20105, af 25. november 2010 om klimakonferencen i 
Cancún (COP16)6,

 der henviser til forretningsordenens artikel 48,

 der henviser til betænkning fra Udviklingsudvalget og udtalelser fra Udenrigsudvalget, 
Udvalget om International Handel, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, Udvalget om Industri, Forskning og Energi samt til Udvalget om 
Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A7-0000/2011),

A. der henviser til, at bekæmpelse og udryddelse af fattigdom er EU’s vigtigste 
udviklingspolitiske mål, som fastsat i Lissabontraktaten,

B. der henviser til, at den europæiske konsensus om udvikling bekræfter EU’s engagement i 
udryddelse af fattigdom og gennemførelse af millenniumudviklingsmålene samt i 
principper såsom ejerskab og partnerskab, bistandseffektivitet og sammenhæng i 
udviklingspolitikken, som stadig har afgørende betydning for at øge virkningen af EU’s 
udviklingsstøtte, 

C. der henviser til, at fattigdommen har mange dimensioner, ikke blot af økonomisk, men 
også af menneskelig, socio-kulturel, politisk, beskyttelsesmæssig, køns- og miljømæssig 
art, som EU’s udviklingspolitik må tage højde for,

En virkningsfuld udviklingspolitik 

1. glæder sig over bestræbelserne på at udvikle landestrategidokumenter med henblik på at 
opnå en bedre koordination mellem Kommissionen og medlemsstaterne; understreger, at 
planlægningsprocessen skal sikre, at dagsordenen for bistandseffektivitet gennemføres, og 
at Parlamentets ret til at udøve demokratisk kontrol respekteres,

2. understreger, at parlamenter, lokale myndigheder, civilsamfundet og andre interesserede 
parter, i overensstemmelse med konceptet for demokratisk ejerskab, bør styrkes i deres 
bestræbelser på at spille en passende rolle med hensyn til at fastlægge 
udviklingsstrategier, holde regeringer fast på deres ansvar og vurdere udviklingsresultater;

3. fastholder, at behov fortsat må være et afgørende kriterium for tildeling af EU’s 
udviklingsbistand; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at først og fremmest 
at bruge den officielle udviklingsbistand (ODA) til de fattigste lande og til at fokusere på 

                                               
1 EUT C 102 E af 24.04.2008, s. 321.
2 EUT C 117 E af 6.5.2010, s. 15.
3 EFT C 004 E af 7.1.2011, s. 34.
4 Vedtagne tekster P7_TA-PROV(2010)0355.
5 Vedtagne tekster P7_TA(2010)0210.
6 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0442.
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at nå de fattigste samfundslag; 

4. fremhæver behovet for at skelne mellem udviklingsbehov i de mindst udviklede lande 
(LDC-lande) og i mellemindkomstlande, navnlig de nye donorer; erindrer om, at 72 % af 
verdens fattige bor i mellemindkomstlande, og at samarbejde og dialog derfor bør 
fortsætte med henblik på at bekæmpe vedvarende fattigdom og ulighed; gentager, at 
samarbejde med mellemindkomstlande og strategiske partnere uden for rammerne af den 
officielle udviklingsbistand (ODA) ikke må finansieres via det allerede knappe 
udviklingsbudget;

5. understreger, at sammenhæng i udviklingspolitikken er af afgørende betydning for 
gennemførelsen af en virkningsfuld udviklingspolitik; opfordrer Kommissionen til klart at 
definere ansvaret for håndhævelse af den traktatmæssige forpligtelse til sammenhæng i 
udviklingspolitikken og anmoder om, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til dette 
formål i Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og EU’s delegationer;

Opfyldelse af finansielle forpligtelser

6. gentager sin holdning om, at det fælles mål om at afsætte 0,7 % af EU’s 
bruttonationalindkomst (BNI) til ODA inden 2015 skal nås; opfordrer indtrængende 
Kommissionen og medlemsstaterne til at finde nye kilder til udviklingsfinansiering; er 
imod enhver udvidelse af definitionen af ODA;

7. mener, at merværdien af Kommissionens udviklingsbistand retfærdiggør en betydelig 
forøgelse i faste priser af det budget, der er afsat til udviklingsbistand i den næste flerårige 
finansielle ramme;

8. efterlyser en fortsat indsats på områderne udvikling, uddannelse og bevidstgørelse i 
Europa; fremhæver, at dette skal ses ikke blot som en måde til at øge den offentlige støtte 
til udgifterne til udvikling, men også til at sætte alle i Europa i stand til at forstå globale 
udviklingshensyn;

Fremme af vækst til fordel for de fattige

9. erkender, at økonomisk vækst kan være en vigtig drivkraft for udvikling; understreger 
imidlertid, at vækstens indvirkning på udryddelsen af fattigdom vil være meget større, 
hvis ulighederne reduceres; insisterer derfor på, at EU’s udviklingsbistand skal orienteres 
imod vækst til fordel for de fattige ved at træffe foranstaltninger, der specifikt fokuserer 
på de fattige med henblik på at fremme en forøgelse af deres andel i den nationale 
velstand og give dem mulighed for at blive en drivkraft for vækst;

10. understreger, at EU’s politikker bør fremme vækst på de områder i økonomien, hvor de 
fattige tjener deres levebrød, såsom landbrug og den uformelle sektor; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til fremme foranstaltninger, der letter fattiges adgang 
til land, markeder, kreditter og andre finansielle tjenesteydelser samt udvikling af 
færdigheder;

11. støtter bestræbelser på at fremme industriel udvikling, forudsat at sociale og miljømæssige 
standarder overholdes;
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12. foreslår, at EU og dets medlemsstater støtter ILO’s dagsorden for anstændigt arbejde i 
udviklingslandene mere systematisk med henblik på at stimulere til skabelse jobs af høj 
kvalitet og beskyttelse af grundlæggende arbejdstagerrettigheder;

Menneskelig udvikling

13. understreger, at tilvejebringelse af sociale basistjenesteydelser er af afgørende betydning 
for vækst til fordel for de fattige; anmoder om, at 20 % af al EU-bistand øremærkes til 
sociale basistjenesteydelser som defineret af OECD, med særlig fokus på fri adgang til 
primære sundhedsydelser og almen grunduddannelse;

14. glæder sig over FN’s initiativ vedrørende social mindstebeskyttelse; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at øge støtten til nationale sociale 
beskyttelsesprogrammer i udviklingslande og udvikle en omfattende politikramme for 
dette spørgsmål;

15. gentager sit synspunkt om, at EU skal støtte partnerlande i deres bestræbelser på at 
udvikle retfærdige og effektive skattesystemer med henblik på at tilvejebringe de 
indtægter, der er nødvendige til social beskyttelse og politikker til fordel for de fattige;

Inddragelse af den private sektor

16. erkender, at udvikling af den private sektor i udviklingslandene er af afgørende betydning 
for at skabe beskæftigelsesmuligheder, yde tjenester og skabe større velstand; understreger 
i overensstemmelse med dagsordenen for fattigdomsbekæmpelse, at EU’s 
udviklingsbistand bør fokusere på at tilskynde modtagerlandene til at skabe et miljø, der 
virker befordrende på udviklingen af små og mellemstore virksomheder og 
mikrovirksomheder, og på fjernelse af formelle hindringer, og understreger, at 
tjenesteydelser og opbygning af kapacitet især bør målrettes mod fattigere 
erhvervsdrivende; 

17. understreger, at investeringsprojekter, der involverer den private sektor, og som 
finansieres af EU i udviklingslande, bør opfylde internationalt aftalte normer på det 
miljømæssige og sociale område samt normer for gennemsigtighed og være i 
overensstemmelse med modtagerlandenes udviklingsplaner; er modstander af enhver form 
for samarbejde med private virksomheder, som vil bidrage direkte eller indirekte til nogen 
form for skatteunddragelse;

18. understreger, at støtte til den private sektor skal gå hånd i hånd med bistand til de 
offentlige myndigheder og parlamenterne i modtagerlandene for at sætte dem i stand til at
regulere markederne effektivt, fremme gennemsigtighed og god regeringsførelse og 
bekæmpe korruption;

Klimaændringer, energi og bæredygtig udvikling

19. glæder sig over forslaget om at koncentrere udviklingssamarbejdet om bæredygtig energi; 
insisterer på, at adgangen til energi for de fattige og i forbindelse med ydelse af offentlige 
tjenester og lokal udvikling må være de vigtigste formål med EU-støttede projekter; 
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20. går ind for mere systematiske bestræbelser på at integrere foranstaltninger i forbindelse 
med tilpasning til klimaændringer og formindskelse af katastroferisici;

21. gentager sit standpunkt om, at en sådan integrering ikke kan erstatte tilvejebringelsen af 
nye og yderligere ressourcer, som EU og andre donorer har lovet de udviklingslande, der 
er berørt af klimaændringer;

Fødevaresikkerhed og landbrug

22. gentager sit standpunkt om, at EU bør fokusere sin udviklingsbistand på at fremme en 
bæredygtig landbrugsproduktion af mindre omfang; understreger navnlig behovet for at 
sikre små landbrugeres adgang til produktionsmidlerne (jord, kreditter, konsulent- og 
rådgivningstjenester), til forarbejdnings- og markedsføringsmuligheder samt til lokale og 
grænseoverskridende markeder; 

23. insisterer på, at EU også bør gøre noget ved de grundlæggende årsager til manglende 
fødevaresikkerhed, herunder spekulation i fødevarepriser og ”land grabbing”; gentager, at 
reformen af den fælles landbrugspolitik skal tage hensyn til den traktatmæssige 
forpligtelse til sammenhæng i udviklingspolitikken; 

24. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Indledning

Det er et passende tidspunkt for en bred debat på EU-plan om fremtiden for EU’s 
udviklingspolitik. Det er vigtigt, at EU definerer sin vision, sine ambitioner, målsætninger og 
egnede instrumenter, inden der træffes beslutning om udviklingsbistandens rolle i den 
kommende flerårige finansielle ramme (FFR)1. For så vidt angår nogle af de spørgsmål, der 
rejses i Kommissionens grønbog om EU’s udviklingspolitik til støtte for inklusiv vækst og 
bæredygtig udvikling, har Parlamentet allerede fastlagt sin holdning eller er i gang med at 
udarbejde betænkninger2. Ordføreren vil derfor koncentrere dette arbejdsdokument omkring 
de elementer, der giver anledning til at foreslå en kursændring, navnlig forslagene om 
"virkningsfuld udviklingspolitik", begrebet "inklusiv vækst" og involveringen af den private 
sektor. Den fremtidige udformning af EU’s bistandspolitik og Kommissionens rolle, snarere 
end medlemsstaterne, vil være i fokus. Vi har et klart benchmark i forbindelse med 
vurderingen af Kommissionens forslag, nemlig artikel 208 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF). Den primære målsætning med EU-bistanden skal være 
bekæmpelse og, på lang sigt, udryddelse af fattigdom. Den europæiske konsensus om 
udvikling fastsætter også vigtige fælles værdier, såsom menneskerettigheder og demokrati, og 
fælles principper, såsom ejerskab og partnerskab, som stadig er gældende.

1. En virkningsfuld udviklingspolitik

Kvalitetsaspekter

For at øge virkningen af EU’s udviklingspolitik foreslår Kommissionen tre kriterier for 
udvælgelse af interventioner: (1) merværdi, (2) forudgående EU-koordination og (3) en mulig 
løftestangseffekt for reformer og/eller andre finansieringskilder. Parlamentet har altid 
opfordret til bedre koordination, hvorfor bestræbelserne på at udarbejde EU-
landestrategidokumenter kun kan støttes. Parlamentet bør tilskynde Kommissionen til i alle 
sine tiltag fuldt ud at påtage sig sin koordinerende rolle som fastsat i Lissabontraktaten 
(artikel 210, TEUF). Forbedret koordination og harmonisering bør fokusere på princippet om 
ejerskab. Indarbejdelse af Den Europæiske Udviklingsfond i EU-budgettet ville være et 
vigtigt skridt i retning af bedre koordination mellem EU’s forskellige bistandsinstrumenter.
Dette må dog ikke føre til en samlet reduktion af udviklingsudgifterne.

Den omstændighed, at der tilstræbes en stor virkning, må ikke føre til en risikouvillig politik, 
som kun fokusere på ”nemme lande”. “Den optimale merværdi og valuta for pengene” må 

                                               
1 Kommissionens grønbog om EU’s udviklingspolitik til støtte for inklusiv vækst og bæredygtig udvikling kan 
således ses i sammenhæng med den høring, Kommissionen har iværksat, om finansiering af EU’s optræden 
udadtil efter 2013.
2 Jf. for eksempel Europa-Parlamentets beslutning af 25. november 2010 om klimakonferencen i Cancún (T7-
2010/0442) samt (de kommende betænkninger) fra DEVE-Udvalget om hhv. grønbogen om den fremtidige EU-
budgetstøtte (2010/2300(INI)), om EU-rammepolitik for bistand til løsning af udviklingslandenes 
fødevaresikkerhedsproblemer (2010/2100(INI)) og om skat og udvikling - samarbejde med udviklingslandene 
om fremme af god forvaltningspraksis på skatteområdet (2010/2102(INI)). Den kommende betænkning af Gay 
Mitchell forordning EF nr. 1905/2006 om oprettelse af instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde:
erfaringer og perspektiver for fremtiden (2009/2149(INI)) vil behandle Parlamentets specifikke krav til det 
instrument, der skal efterfølge DCI.
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ikke være den eneste målestok for udvælgelse af interventioner, behov skal fortsat være et 
afgørende kriterium. EU-bistanden bør fortsat fokusere på de fattigste lande og på at nå de 
fattigste dele af samfundet.

Hvis de allerede eksisterende tilsagn om bistandseffektivitet og politiksammenhæng til 
befordring af udvikling (PCD) vitterlig blev efterlevet, ville det have en meget positiv 
betydning for EU-bistandens virkning. Fire år efter offentliggørelsen af en EU-adfærdskodeks 
om arbejdsdeling i udviklingspolitik er der gjort for få fremskridt med hensyn til at afklare og 
styrke de områder, hvor Europa-Kommissionen har komparative fordele. Pariserklæringen og 
Accrahandlingsplanen bør indgå i programmeringsprocessen, og EU og medlemsstaterne bør 
fortsat spille en ledende rolle i forberedelserne af konferencen på højt plan om 
bistandseffektivitet, som skal finde sted i Busan i 2011. Forudsigelighed er et vigtigt element i 
bistandseffektivitet. EU’s tilgang med ”MDG-kontrakter” er en positiv model, der bør 
udvikles yderligere.

Grønbogen anerkender betydningen af politiksammenhæng til befordring af udvikling for 
virkningsfuld bistand og for at undgå negative virkninger fra andre politikområder, men 
mangler at drøfte de udfordringer, der følger af oprettelsen af EU’s Udenrigstjeneste. Den 
institutionelle arkitektur skal sikre, at den traktatmæssige forpligtelse til PCD håndhæves, og 
at udviklingspolitikkens særlige karakter bevares. Der kunne med dette for øje oprettes en 
særlig enhed eller tjeneste under udviklingskommissærens kontrol med udtrykkelige 
horisontale beføjelser til PCD ikke blot i forhold til Kommissionen, men også i forhold til 
EU’s Udenrigstjeneste.

God regeringsførelse er afgørende for en positiv virkning af udviklingsbistanden, og EU har 
stor erfaring med at støtte politiske reformer sideløbende med sine bistandsprogrammer. Det 
er væsentligt for denne politik med en tilgang til regeringsførelse, der lægger vægt på 
menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet, bekæmpelse af korruption samt på 
parlamenters og civilsamfunds rolle med hensyn til at holde regeringer ansvarlige og vurdere 
de udviklingsmæssige resultater. Nøglebegrebet bør være “demokratisk ejerskab”.

Virkning gennem mængden af reel bistand

Det er vigtigt at øge bistandens virkning, men det må ikke være et påskud for at skære ned på 
mængden af bistand. I overensstemmelse med de traktatmæssige forpligtelser bør 
internationale forpligtelser, EU’s værdier og langsigtede interesser samt 
fattigdomsbekæmpelse fortsat være en central målsætning for EU’s optræden udadtil. For at 
nå det fælles mål om senest i 2015 at afsætte 0,7 % af deres BNI til officiel udviklingsbistand 
(ODA) bør EU-medlemsstaterne gøre deres ODA-tilsagn politisk bindende og enes om 
flerårige handlingsplaner som foreslået af Kommissionen.

Der er betydelig merværdi i bistand på EU-plan som anerkendt i den europæiske konsensus 
om udvikling1, og derfor bør andelen af den samlede europæiske bistand, der kanaliseres 
                                               
1 Ifølge konsensussen hidrører merværdien fra EU’s tilstedeværelse i hele verden, dets ekspertise med hensyn til 
at fordele bistand, dets rolle med hensyn til at fremme PCD og lette koordination, ydeevne i forbindelse med 
store projekter, støtte til demokrati, menneskerettigheder, god regeringsførelse og respekt for folkeretten samt 
dets rolle med hensyn til at fremme deltagelse i civilsamfundet og solidaritet mellem Nord og Syd, bl.a. gennem 
undervisning i udviklingsspørgsmål. Dertil kan tilføjes EU’s store erfaring med budgetstøtte og støtte til sociale 
tjenester og fremme af regional integration go samarbejde.
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gennem EU-budgettet, ikke reduceres. Dette berettiger en betydelig forhøjelse i faste priser af 
de rammebeløb, der er afsat til udvikling under den kommende flerårige finansielle ramme.
Borgerne støtter faktisk udviklingspolitikken og EU’s rolle i den: Vi skal ikke undervurdere 
betydningen af værdien af solidaritet, navnlig i krisetider1.

EU’s udviklingsbistand skal, for at have indvirkning på fattigdomsbekæmpelse, fortsat være 
direkte knyttet til ODA-kriterierne som fastsat af OECD/DAC. Det kan være, det bliver 
vigtigere at have et ikke-ODA-samarbejde med mellemindkomstlande, men dette må være 
som supplement til den egentlige udviklingsbistand. Denne form for samarbejde bør på EU-
plan kanaliseres gennem et separat instrument for at sikre gennemsigtigheden. Desuden bør 
man ikke udvide definitionen på ODA for at nå målsætningen om de 0,7 %, da dette blot ville 
være en statistisk øvelse, der ikke ville genere nogen ”nye” midler til udvikling.

2. Menneskelig udvikling

Parlamentet har altid fastholdt, at adgang til grundlæggende sociale ydelser, navnlig sundhed 
og uddannelse, skal forblive en hjørnesten i EU’s bistand. Disse sektorer er afgørende for 
opfyldelse af 2015-målene samt for at fremme bæredygtig vækst, og det er områder, hvor 
Kommissionen har særlig stor erfaring. Det er nødvendigt med et kvantitativt benchmark for 
at sikre, at den sociale sektor ikke bliver klemt af andre konkurrerende prioriteringer. EU bør 
øremærke mindst 20 % af al bistand til grundlæggende sociale ydelser som defineret af 
OECD med særligt fokus på gratis adgang til primær sundhedspleje og almen 
grunduddannelse. Derudover vil en rettighedsbaseret tilgang til udvikling bidrage væsentligt 
til at øge virkningen af EU’s bistand i denne sektor.

3. Inklusiv vækst og fattigdom

Omdrejningspunktet i grønbogen er forslaget om at ændre fokusset i EU’s udviklingspolitik 
til fremme af inklusiv vækst. Vækst er en vigtig drivkraft for udvikling, og fokusset på 
inklusivitet er glædeligt lige som erkendelsen af, at vækst skal være et middel til at udrydde 
fattigdom. Ordføreren deler ligeledes den opfattelse, at differentiering blandt 
udviklingslandene er yderst vigtigt, og at regional integration og fremme af handelen mellem 
landene i Syd er vigtige drivkræfter for vækst, inden for hvilke EU både har erfaringen og de 
nødvendige redskaber.

Fremstillingen af den nye politiske kurs i grønbogen giver imidlertid anledning til alvorlige 
bekymringer. For det første bør fokusset på vækst – som refererer til kvantitative økonomiske 
foranstaltninger – ikke føre til en rent økonomisk forståelse af fattigdom. Fattigdom er
flerdimensionel og betyder udelukkelse af mennesker fra socialt acceptable levevilkår, og den 
indbefatter en hel række afsavn (økonomiske, politiske, kulturelle osv.), som 
udviklingspolitikkerne skal målrettes mod.

For det andet er de eksterne chokvirkninger, der påvirker væksten i adskillige lande, navnlig i 
Afrika syd for Sahara, ikke behandlet i tilstrækkeligt omfang. I denne henseende mener 
ordføreren, at industriel udvikling indeholder et enormt ændringspotentiale for de nationale 
økonomier og i modsætning til landbrugseksport eller udvinding af naturressourcer, som 

                                               
1 Ifølge det særlige Eurobarometer “Europæere, udviklingsbistand og 2015-målene” (som blev offentliggjort i 
september 2010) betragter 89 % af europæerne udviklingsbistand som meget vigtigt eller ret vigtigt.
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udsætter økonomierne for chokvirkninger, er mere tilbøjelig til at give bedre mulighed for 
langsigtede produktivitetsstigninger.

Endelig, og vigtigst af alt, er begrebet inklusiv vækst stadig vagt defineret, og det er ikke 
tilstrækkeligt klart, hvordan man sikrer ”inklusivitet”. Selv om grønbogen nævner, at øget 
ulighed reducerer fattigdomsbekæmpelsens tempo drastisk og har væsentlige negative 
konsekvenser for den økonomiske vækst, afspejles dette ikke i tilstrækkelig grad i de 
foranstaltninger, der foreslås.

Velkendte empiriske undersøgelsesresultater fra Verdensbankens førende udviklingsøkonom 
inden for fattigdomsområdet1 viser, at vækst hidtil har været syv gange mere effektiv til at 
bekæmpe fattigdom i udviklingslande, når den er blevet ledsaget af mindsket 
indkomstulighed, end når dette ikke har været tilfældet. Omvendt har det vist sig, at et 
mindsket fattigdomsniveau har positiv indvirkning på efterfølgende vækst. Dette beviser, at 
det er nødvendigt at tackle spørgsmålet om fordeling: Virkningen af EU’s bistand vil blive 
væsentligt højere, og fattigdommen vil blive tacklet mere effektivt.

Kommissionen bør derfor stræbe efter “vækst til fordel for de fattige” med udgangspunkt i 
den relative tilgang, ifølge hvilken udviklingspolitikker og –samarbejde særligt skal fokusere 
på de fattige for at skabe en stigning i deres andel af væksten. Europa udgør faktisk et af 
verdens bedste eksempler på, hvordan behandling af fordelingsspørgsmålet ved hjælp af 
velfærdsstaten (bl.a. skattepolitik og politik for sociale udgifter) har udløst væsentlige 
gevinster i form af både økonomisk og social udvikling. Denne erfaring, der også er kendt 
som den europæiske sociale model, giver reel merværdi, der kan anvendes som redskab i 
EU’s udviklingspolitik. Støtte til opbygning af sociale sikkerhedsordninger og retfærdige 
skattesystemer samt fremme af ILO’s dagsorden for ordentligt arbejde vil være vigtige tiltag i 
tråd med denne tilgang.

4. Inddragelse af den private sektor

Som en del af sin vækstfremmestrategi foreslår Kommissionen at benytte sig af flere 
investeringer fra den private sektor og støtte små og mellemstore virksomheder (SMV) bl.a. 
gennem en kombination af gavebistand og lån. Den private sektor har afgørende betydning for 
bæredygtig udvikling, men i nogle tilfælde har multinationale selskabers aktiviteter grundet 
forskellige omstændigheder negativ indvirkning på fattigdom, menneskerettigheder og miljø.

Det er derfor vigtigt, at eventuelle risici vurderes, og at der opstilles klare kriterier for støtte til 
projekter inden for den private sektor. Det skal ligeledes præciseres, hvilken del af den private 
sektor – udenlandsk eller indenlandsk, fortjenstgivende eller ej – der skal kunne modtage 
støtte fra de knappe udviklingsbudgetter.

Grønbogen understreger, at investeringer bør være rettet mod at gavne flest mulige borgere i 
partnerlandet. Med henblik på at vælge de bedste alternativer bør der på forhånd foretages en 
såkaldt ”Poverty and Social Impact Analysis” (PSIA) for at sikre den størst mulige virkning 
på fattigdommen og positive udviklingsresultater. Grønbogen fremhæver med rette 
nødvendigheden af at støtte SMV og mikrovirksomheder. Mikrofinansiering spiller derfor en 

                                               
1 Ravallion, Martin, 2001: "Growth, Inequality and Poverty: Looking Beyond Averages," World Development, 
Elsevier, vol. 29(11), s. 1803-1815, november.
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vigtig rolle, og der bør navnlig sikres adgang for ugunstigt stillede grupper, såsom 
minoriteter, smålandbrugere og kvinder. For at opnå vækst til fordel for de fattige, er de nødt 
til selv at deltage som vækstskabere og ikke kun som modtagere.

Derudover bør følgende principper styre EU’s tilgang:

- fokus på finansiering til indenlandske virksomheder og styrkelse af indenlandsk kapital
- overholdelse af miljømæssige og sociale standarder
- støtte til regeringer til effektiv regulering af markeder og retfærdig beskatning
- tilpasning til modtagerlandenes udviklingsplaner
- ingen støtte til operationer, der giver mulighed for, eller direkte eller indirekte bidrager til, 

nogen form for skatteunddragelse
- fremme af gennemsigtighed, god regeringsførelse og bekæmpelse af korruption i 

modtagerlandene
- det nye fokus på lån skal ikke være på bekostning af omfanget af gavebistand.

5. Klimaændringer, energi og bæredygtig udvikling

Klimaændringer og udvikling er nært forbundet, og initiativer til bekæmpelse af 
klimaændringer og fattigdom kan være til gensidig nytte. Kommissionens ambition om at 
integrere klimaændrings- og katastroferisikoreduktionsspørgsmål bedre for at fremme en 
bæredygtig økonomisk udvikling er betimelig og relevant. Indtil videre er der tilsyneladende 
ringe systematisk evaluering af den indsats, der er gjort for at integrere klimatilpasning og 
katastroferisikoreduktion i bistandssamarbejdet. Som et første skridt vil det derfor være 
vigtigt at vurdere, hvorvidt Kommissionens udtrykte hensigt om at integrere klimatilpasning 
og katastroferisikoreduktion er blevet gennemført, og i hvilket omfang. Integrering af 
klimaændringer må imidlertid ikke erstatte tilvejebringelsen af de nye og supplerende midler, 
som EU og andre donorer har lovet udviklingslandene med henblik på tilpasning til 
klimaændringerne. Fokusset på vedvarende energi hilses velkommen, navnlig for så vidt 
angår synergien med jobskabelse og bæredygtig udvikling. EU er imidlertid nødt til at sikre, 
at politikkerne først og fremmest gavner de fattige, og at øget adgang til energi understøtter 
den lokale økonomiske udvikling.

6. Fødevaresikkerhed og landbrug

Grønbogen anerkender, at fødevaresikkerhed og landbrug er katalysatorer for udvikling og 
vækst, og fokuserer på bæredygtig landbrugsproduktion i lille målestok. Det er imidlertid 
beklageligt, at den ikke forholder sig til de grundlæggende årsager til manglende 
fødevaresikkerhed i udviklingslandene. Spørgsmål angående landbrug og fødevaresikkerhed 
bør ikke behandles isoleret, da andre eksterne faktorer har stor indvirkning på 
fødevaresikkerheden (f.eks. fødevarespekulation og beslaglæggelse af jord...).
Værdikædetilgangen til landbrugsproduktion er vigtig, men forudsætter, at en række 
forudsætninger er opfyldt, såsom at adgangen til produktionsmidler (jord, kredit, konsulent-
og rådgivningstjenester), forarbejdnings- og markedsføringsmuligheder, lokale og 
grænseoverskridende markeder sikres. Der bør også skabes betingelser for en mere retfærdig 
og bæredygtig integrering af smålandbrugere i landbrugets værdikæder og markeder. Vækst 
bør være miljømæssigt bæredygtig, respektere biodiversiteten og forebygge den bekymrende 
nedbrydning af frugtbar jord. EU bør derfor fremme agroøkologiske og lavt-eksternt-input-
praksisser (LEI). Der bør øremærkes tilstrækkelig finansiering til landbruget i fremtidige, 
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geografiske programmer. ODA-udgifterne til landbrug er faldet fra 17 % i 1980 til 5 % i dag, 
og sektoren er blevet negligeret af donorerne i mange år. Ordføreren mener, at 
fiskeripartnerskabsaftaler (FPA'er) bør bidrage til at konsolidere partnerlandenes 
fiskeripolitikker og styrke deres kapacitet til at sikre bæredygtigt fiskeri i deres egne farvande 
og lokal beskæftigelse i sektoren.

Konklusion

Kommissionen har annonceret, at den kommende meddelelse om en moderniseret EU-
udviklingspolitik vil indeholde en overvejelse af, hvorvidt det er passende at revidere den 
europæiske konsensus om udvikling. Det skal understreges, at konsensussen er et fælles 
dokument, der er formelt undertegnet af de tre primære institutioner. Derfor bør et 
“unilateralt” initiativ undgås. Hvis Kommissionen bedømmer, at konsensussen skal revideres, 
bør den indlede formelle høringer af de to andre. Beslutningen om at revidere konsensussen 
skal baseres på en grundig analyse af dens funktion, siden den trådte i kraft i december 2005.

En moderne europæisk udviklingspolitik er afhængig af de europæiske borgeres forståelse og 
engagement, hvilket forudsætter en vedvarende indsats inden for udviklingsuddannelse og 
oplysning, som er baseret på værdierne menneskerettigheder, demokrati, tolerance, socialt 
ansvar og ligestilling mellem kønnene. Enhver person i Europa skal sættes i stand til at forstå 
globale udviklingsproblematikker og deres lokale og personlige relevans for vedkommende, 
hvilket vil bidrage væsentligt til at øge offentlighedens støtte til udviklingssamarbejde.


