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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om att göra EU:s utvecklingspolitik effektivare
(2011/2047(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, där det 
fastställs att det främsta målet för unionens politik på detta område ska vara minskning 
och på sikt utrotning av fattigdom och att unionen ska ta hänsyn till målen för 
utvecklingssamarbetet vid genomförande av politik som kan påverka 
utvecklingsländerna,

– med beaktande av Förenta Nationernas millenniedeklaration av den 8 september 2000,

– med beaktande av Monterreysamförståndet, som antogs vid Internationella konferensen 
om finansiering för utveckling i Monterrey i Mexiko den 18–22 mars 2002,

– med beaktande av det europeiska samförståndet om utveckling1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av den 
18 december 2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för 
utvecklingssamarbete2 (”finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete”),

– med beaktande av EU:s uppförandekod om komplementaritet och arbetsfördelning inom 
utvecklingspolitiken3,

– med beaktande av Parisförklaringen om biståndseffektivitet och Accrahandlingsplanen,

– med beaktande av Social Protection Floor-initiativet som FN:s huvudstyrelse 
(Chief Executives Board, CEB) lanserade i april 2009,

– med beaktande av den europeiska utvecklingsrapporten ”Social protection for inclusive 
development”, som lades fram den 7 december 2010, 

– med beaktande av ILO:s agenda för anständigt arbete och ILO:s globala 
sysselsättningspakt, som antogs i fullständig enighet den 19 juni 2009 vid 
Internationella arbetskonferensen,

– med beaktande av kommissionens grönbok av den 10 november 2010 med titeln 
”EU:s utvecklingspolitik till stöd för en socialt integrerande tillväxt och en hållbar 
utveckling”4,

                                               
1 EUT C 46, 24.2.2006, s. 1. 
2 EUT L 378, 27.12.2006, s. 41.
3 Rådets slutsatser 9558/07 av den 15 maj 2007.
4 KOM(2010)0629.
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– med beaktande av sina resolutioner av den 23 maj 2007 om anständigt arbete för alla1, av 
den 24 mars 2009 om avtal i samband med millennieutvecklingsmålen2, av den 
25 mars 2010 om effekterna av den globala finansiella och ekonomiska krisen på 
utvecklingsländerna och utvecklingssamarbetet3, av den 7 oktober 2010 om 
sjukvårdssystem i Afrika söder om Sahara och global hälso- och sjukvård4, av den 
15 juni 2010 om framstegen i uppnåendet av millennieutvecklingsmålen: halvtidsöversyn 
inför FN:s högnivåmöte i september 20105 och av den 25 november 2010 om
klimatförändringskonferensen i Cancún (COP 16)6, 

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utveckling och yttrandena från utskottet 
för utrikesfrågor, utskottet för internationell handel, utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet, utskottet för industrifrågor, forskning och energi samt utskottet för 
jordbruk och landsbygdens utveckling (A7-.../2011), och av följande skäl:

A. Minskning och utrotning av fattigdom är enligt Lissabonfördraget EU:s primära mål för 
utvecklingspolitiken.

B. Genom det europeiska samförståndet om utveckling bekräftas EU:s åtagande att minska 
fattigdomen och strävan att uppnå millennieutvecklingsmålen samt unionens engagemang 
för principerna om egenansvar, partnerskap, biståndseffektivitet och konsekvens 
i utvecklingspolitiken. Dessa är fortsatt mycket viktiga för att förbättra effekterna av 
EU:s utvecklingsbistånd.

C. Fattigdom rör inte bara ekonomin utan har också mänskliga, sociokulturella, politiska, 
säkerhetsmässiga, könsrelaterade och miljömässiga dimensioner, vilket man även måste 
ta hänsyn till i EU:s utvecklingspolitik.

Högeffektiv utvecklingspolitik

1. Europaparlamentet välkomnar försöken att ta fram europeiska landstrategidokument för 
att förbättra samordningen mellan kommissionen och medlemsstaterna. Parlamentet 
betonar att man i programplaneringen måste säkerställa att agendan för 
biståndseffektivitet införs och att parlamentets rätt att utöva demokratisk kontroll 
respekteras.

2. Europaparlamentet betonar att man för att följa konceptet om demokratiskt egenansvar 
bör stödja parlament, lokala myndigheter, civilsamhället och andra intressenter i deras 
försök att utföra sin uppgift att fastställa utvecklingsstrategier, ställa regeringar till svars 
och utvärdera utvecklingsresultat.

                                               
1 EUT C 102 E, 24.4.2008, s. 321.
2 EUT C 117 E, 6.5.2010, s. 15.
3 EUT C 4 E, 7.1.2011, s. 34.
4 Antagna texter, P7_TA-PROV(2010)0355.
5 Antagna texter, P7_TA(2010)0210.
6 Antagna texter, P7_TA (2010)0442.
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3. Europaparlamentet kräver att behoven även fortsättningsvis måste utgöra ett avgörande 
kriterium för tilldelning av utvecklingsbistånd från EU. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att inrikta det officiella utvecklingsbiståndet på de 
fattigaste länderna samt på de fattigaste samhällsskikten. 

4. Europaparlamentet understryker behovet av att skilja mellan behoven hos de minst 
utvecklade länderna och medelinkomstländerna, i synnerhet de som är på väg att bli 
bidragsgivare. Parlamentet påminner om att 72 procent av världens fattiga lever i de 
minst utvecklade länderna och om att samarbetet och dialogen därför bör fortsätta för att 
bemöta den ihållande fattigdomen och ojämlikheten. Parlamentet upprepar att det 
samarbete som ligger utanför det officiella utvecklingsbiståndet och som bedrivs med de 
minst utvecklade länderna och med strategiska partner inte får finansieras genom den 
redan låga utvecklingsbudgeten.

5. Europaparlamentet understryker att en förutsättning för att man ska kunna genomföra 
en effektiv utvecklingspolitik är att det finns konsekvens i politiken. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att fastställa tydliga ansvarsområden för att det åtagande om 
konsekvens i utvecklingspolitiken som finns i fördraget ska kunna införas, och begär att 
kommissionen, Europeiska utrikestjänsten och EU-delegationerna avsätter tillräckliga 
resurser för detta ändamål.

Uppfyllande av finansiella åtaganden

6. Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt om att målet att avsätta 0,7 procent av 
unionens bruttonationalinkomst (BNI) till officiellt utvecklingsbistånd måste uppnås. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att hitta nya källor för 
utvecklingsfinansiering och motsätter sig alla utvidgningar av definitionen av officiellt 
utvecklingsbistånd.  

7. Europaparlamentet anser att mervärdet av kommissionens utvecklingsbistånd rättfärdigar 
en betydande realökning av den budget som är öronmärkt för utvecklingsbistånd under 
nästa fleråriga budgetram. 

8. Europaparlamentet vill att man inom EU fortsätter att satsa på utbildning och information 
om utveckling. Parlamentet betonar att detta inte bara bör ses som ett sätt att öka 
allmänhetens stöd för utvecklingsbiståndet utan också som ett sätt att ge alla människor 
i EU möjlighet att förstå globala utvecklingsfrågor.

Främjande av en tillväxt som gynnar de fattiga

9. Europaparlamentet är medvetet om att ekonomisk tillväxt kan vara en viktig drivkraft 
i utvecklingen. Parlamentet betonar dock att tillväxtens effekter på fattigdomen kommer 
att vara mycket större om man minskar ojämlikheterna. Parlamentet kräver därför att 
EU:s utvecklingsbistånd inriktas på att skapa en tillväxt som gynnar de fattiga genom att 
man vidtar åtgärder som specifikt fokuserar på fattiga, i syfte att öka deras andel av det 
nationella välståndet och göra det möjligt för dem att bli en drivkraft för tillväxt.

10. Europaparlamentet understryker att EU:s politik bör främja tillväxt i de sektorer 
i ekonomin där de fattiga tjänar sitt levebröd, såsom inom jordbruket och i den informella 
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sektorn. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja åtgärder 
som skulle göra det lättare för fattiga att få tillgång till mark, marknader och krediter och 
andra ekonomiska tjänster samt kunskapsutveckling.

11. Europaparlamentet stöder satsningarna på näringslivsutveckling, förutsatt att sociala 
normer och miljönormer respekteras.

12. Europaparlamentet föreslår att EU och dess medlemsstater mer systematiskt stöder 
ILO:s agenda för anständigt arbete i utvecklingsländer, i syfte att främja skapandet av 
högkvalitativa arbetstillfällen och värna om grundläggande arbetsnormer.

Mänsklig utveckling 

13. Europaparlamentet understryker att tillhandahållandet av grundläggande socialtjänster är 
avgörande för att skapa en tillväxt som gynnar de fattiga. Parlamentet vill att 20 procent 
av allt EU-stöd öronmärks för grundläggande socialtjänster, såsom definierats av OECD, 
med särskild inriktning på fri tillgång till primärvård och grundskoleutbildning.

14. Europaparlamentet välkomnar FN:s Social Protection Floor-initiativ, och uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att öka stödet till utvecklingsländernas nationella 
socialskyddsprogram och att ta fram en heltäckande politisk ram för frågan.

15. Europaparlamentet upprepar sin åsikt att EU måste stödja partnerländerna i utvecklingen 
av rättvisa och effektiva skattesystem för att generera de inkomster som behövs för 
socialskyddet och för en politik som gynnar fattiga.

Den privata sektorns deltagande

16. Europaparlamentet är medvetet om att utvecklingen av den privata sektorn 
i utvecklingsländer är avgörande för att skapa arbetstillfällen, tillhandahålla tjänster och 
höja välfärden. Parlamentet betonar att EU:s utvecklingsbistånd, i enlighet med agendan 
om att skapa en tillväxt som gynnar de fattiga, bör vara inriktat på att hjälpa 
mottagarländerna att skapa en miljö som bidrar till utvecklingen av små och medelstora 
företag och mikroföretag samt på att undanröja formella hinder. Parlamentet understryker 
också att kapacitetsbyggandet framför allt bör inriktas på fattigare företagare. 

17. Europaparlamentet betonar att investeringsprojekt i utvecklingsländer där den privata 
sektorn deltar och som finansieras av EU bör uppfylla internationellt överenskomna 
miljö-, social- och transparensnormer samt följa mottagarländernas utvecklingsplaner. 
Parlamentet motsätter sig allt samarbete med privata enheter som direkt eller indirekt 
skulle kunna leda till någon form av skatteundandragande.

18. Europaparlamentet betonar att allt stöd till den privata sektorn måste ges parallellt med 
stöd till myndigheter och parlament i mottagarländerna så att de kan skapa en effektivare 
reglering av marknaderna, främja insyn och gott styre samt bekämpa korruption.
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Klimatförändringar, energi och hållbar utveckling

19. Europaparlamentet välkomnar förslaget om att inrikta utvecklingssamarbetet på hållbar 
energi. Parlamentet kräver att de fattigas tillgång till energi, tillsammans med 
tillhandahållandet av offentliga tjänster och lokal utveckling, måste vara huvudmålen för 
EU-stödda projekt. 

20. Europaparlamentet stöder mer systematiska satsningar på en integrering av åtgärder för 
anpassning till klimatförändringen och för katastrofriskreducering.

21. Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt att en integrering inte får ersätta de nya och 
utvidgade resurser som EU och andra biståndsgivare har utlovat till de utvecklingsländer 
som påverkas av klimatförändringarna.

Livsmedelstrygghet och jordbruk

22. Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt att EU bör inrikta sitt utvecklingsbistånd på 
att främja en hållbar, småskalig jordbruksproduktion. Parlamentet betonar att man 
framför allt måste ge småjordbrukare tillgång till produktionsmedel (mark, krediter och 
rådgivning), förädlings- och försäljningsmöjligheter samt tillträde till lokala och 
internationella marknader.

23. Europaparlamentet kräver att EU även bemöter de bakomliggande orsakerna till den 
osäkra livsmedelsförsörjningen, såsom spekulation på livsmedelspriser och landgrabbing. 
Parlamentet upprepar att man vid reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken även 
måste ta hänsyn till det åtagande om konsekvens i utvecklingspolitiken som finns i 
fördraget.

24. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Inledning

Detta är en lämplig tidpunkt för en bred diskussion på EU-nivå om EU:s framtida 
utvecklingspolitik. Det är viktigt att EU fastställer sin vision, sina ambitioner, mål och 
lämpliga instrument innan man beslutar om utvecklingsbiståndets plats i nästa fleråriga 
budgetram1. När det gäller vissa frågor som tas upp i kommissionens grönbok om 
EU:s utvecklingspolitik till stöd för en socialt integrerande tillväxt och hållbar utveckling, har 
parlamentet redan en vedertagen ståndpunkt eller är i färd med att utarbeta betänkanden2.
Föredraganden kommer därför i detta arbetsdokument att koncentrera sig på de delar som 
handlar om en ändring av inriktningen, särskilt förslagen om ”högeffektivt bistånd”, 
begreppet ”socialt integrerande tillväxt” och den privata sektorns deltagande. Den framtida 
utformningen av EU:s utvecklingspolitik och kommissionens, snarare än medlemsstaternas, 
roll är en central fråga i arbetsdokumentet. Vid utvärderingen av kommissionens förslag har 
vi ett tydligt riktmärke, nämligen artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget). Det främsta målet för EU:s bistånd ska vara minskning och på sikt utrotning 
av fattigdom. Det europeiska samförståndet om utveckling handlar också om viktiga 
gemensamma värden, t.ex. mänskliga rättigheter och demokrati, och gemensamma principer, 
t.ex. egenansvar och partnerskap, som fortfarande är giltiga. 

1. Effektiv utvecklingspolitik

Kvalitetsaspekter

För att öka utvecklingspolitikens effektivitet föreslår kommissionen tre kriterier när det gäller 
att välja insatser: 1) mervärde, 2) tidigare EU-samordning och 3) potentialen att skapa 
reformer och/eller andra finansieringskällor. Parlamentet har alltid uppmanat till bättre 
samordning och kan därför bara stödja insatserna för att utveckla landstrategidokumenten. 
Parlamentet bör uppmuntra kommissionen i alla dess ansträngningar att till fullo spela sin 
samordnande roll enligt Lissabonfördraget (artikel 210 i EUF-fördraget). Förbättringen av 
samordningen och harmoniseringen bör inriktas på principen om egenansvar. Införlivande av
Europeiska utvecklingsfonden (EUF) i EU-budgeten skulle vara ett viktigt steg i riktning mot 
bättre samordning mellan olika biståndsinstrument på EU-nivå. Detta får emellertid inte leda 
till en övergripande minskning av utvecklingsmedlen eller en förlorad möjlighet för 
AVS-länderna att förutsäga biståndet. 

                                               
1 Kommissionens grönbok om EU:s utvecklingspolitik till stöd för en socialt integrerande tillväxt och en hållbar 
utveckling (KOM(2010)0629) kan alltså kopplas till det samråd om finansieringen av utrikespolitiken efter 2013 
som kommissionen inlett.
2 Se t.ex. Europaparlamentets resolution av den 25 november 2010 om konferensen om klimatförändringar i 
Cancún (T7-2010/0442) och (de kommande) DEVE-betänkandena om grönboken om EU:s framtida budgetstöd 
(2010/2300(INI)), om en EU-referensram för att hjälpa utvecklingsländerna med livsmedelssäkerheten 
(2010/2100(INI)) samt om beskattning och utveckling – samarbete med utvecklingsländer för att främja god 
förvaltning i skattefrågor (2010/2102(INI)). Parlamentets särskilda krav när det gäller det instrument som ska 
ersätta finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete kommer att behandlas i Gay Mitchells kommande 
betänkande om förordning (EG) nr 1905/2006 om finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete:
erfarenheter och framtidsperspektiv (2009/2149(INI)).
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En satsning på hög effektivitet får inte leda till en riskovillig utvecklingspolitik som bara 
inriktas på ”lätta länder”. ”Bästa mervärde och valuta för pengarna” får inte vara den enda 
måttstocken när man ska välja insatser, utan behoven måste förbli ett avgörande kriterium. 
EU:s bistånd måste även framöver inriktas på de fattigaste länderna och på att nå de fattigaste 
samhällsskikten. 

Om de redan befintliga åtagandena om biståndseffektivitet och en konsekvent politik för 
utveckling verkligen skulle genomföras, skulle EU-biståndet bli mycket effektivare. Fyra år 
efter offentliggörandet av uppförandekoden om arbetsfördelning inom utvecklingspolitiken 
har det skett för lite när det gäller att förtydliga och stärka de områden där 
Europeiska kommissionen har komparativa fördelar. Parisförklaringen och 
handlingsprogrammet från Accra bör inbegripas i programplaneringen. EU och 
medlemsstaterna bör dessutom fortsätta att spela en ledande roll i samband med 
förberedelserna inför högnivåkonferensen om biståndseffektivitet i Busan 2011. 
Förutsägbarhet är en viktig faktor när det rör biståndseffektivitet. Avtalen om 
millennieutvecklingsmålen utgör ett bra exempel som bör utvecklas ytterligare.

I grönboken uppmärksammas vilken betydelse en konsekvent politik för utveckling har för 
ett effektivt bistånd och för att man ska kunna undvika negativ påverkan från andra 
politikområden, men man tar inte upp utmaningarna i samband med inrättandet av 
Europeiska utrikestjänsten. Den institutionella strukturen måste garantera att man, i enlighet 
med fördraget, genomför en konsekvent politik för utveckling och bevarar 
utvecklingspolitikens särskilda karaktär. För att klara av detta skulle man kunna inrätta 
en särskild enhet eller tjänst under överinseende av kommissionsledamoten med ansvar för 
utveckling, med uttrycklig övergripande behörighet för en konsekvent politik för utveckling 
inte bara i förhållande till kommissionen utan även i förhållande till 
Europeiska utrikestjänsten.

En god förvaltning är nödvändig för att man ska kunna uppnå en effektiv utveckling, och EU 
har lång erfarenhet när det handlar om att stödja politiska reformer vid sidan av sina 
biståndsprogram. I detta sammanhang är det viktigt med en förvaltningsmetod som betonar 
mänskliga rättigheter, demokrati och rättssäkerhet, korruptionsbekämpning och parlamentens 
och det civila samhällets roll när det gäller att hålla regeringarna ansvariga och utvärdera 
utvecklingsresultaten. Nyckelbegreppet bör vara ”demokratiskt egenansvar”.

Effektivitet genom verkligt bistånd

Det är viktigt att öka biståndets effektivitet, men det får inte vara en förevändning för att 
minska biståndet. Enligt fördraget ska internationella åtaganden, EU:s värden och intressen på 
sikt och utrotning av fattigdomen fortsätta att vara ett huvudmål för EU:s yttre åtgärder. För 
att man ska kunna nå det gemensamma målet att avsätta 0,7 procent av BNI till offentligt 
utvecklingsbistånd senast 2015, bör EU:s medlemsstater göra sina biståndsåtaganden politiskt 
bindande och godkänna de fleråriga handlingsplaner som föreslås av kommissionen. 
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Det finns ett betydande ”mervärde” i bistånd på EU-nivå, vilket erkänns genom det 
europeiska samförståndet om humanitärt bistånd1, och därför bör den andel av det totala 
EU-bistånd som kanaliseras genom EU-budgeten inte minskas. Detta motiverar en betydande 
ökning av de reella anslagen för utveckling i nästa fleråriga budgetram. Medborgarna stöder 
utvecklingspolitiken och EU:s roll i sammanhanget, och vi bör inte underskatta solidaritetens 
betydelse, inte ens under kristider2.

För att kunna påverka fattigdomsutrotningen måste EU:s utvecklingsbistånd även framöver 
strikt kopplas till kriterierna för utvecklingsbistånd, såsom de definieras av OECD/DAC. 
Samarbete utan inslag av bistånd kan bli viktigare för medelinkomstländer, men detta måste 
ske som ett komplement till det vanliga utvecklingsbiståndet. På EU-nivå bör detta samarbete 
kanaliseras genom ett separat instrument för att garantera öppenhet. Definitionen av offentligt 
utvecklingsbistånd ska inte utvidgas i syfte att nå 0,7-procentsmålet; detta skulle bara vara 
ett statistiskt grepp och inte generera några ”nya” medel för utveckling. 

2. Mänsklig utveckling

Parlamentet har alltid ansett att tillgången till grundläggande socialtjänster, särskilt sjukvård 
och utbildning, måste förbli en hörnsten i EU:s bistånd. Dessa sektorer är nödvändiga för att 
man ska kunna nå millennieutvecklingsmålen och för att underlätta en hållbar tillväxt. 
Kommissionen har också särskild erfarenhet av att arbeta med dessa områden. Det kommer 
att krävas ett kvantitativt riktmärke för att se till att den sociala sektorn inte trängs ut av 
konkurrerande prioriteringar: EU bör avsätta minst 20 procent av allt stöd till grundläggande 
socialtjänster, såsom de definierats av OECD, med särskild inriktning på fri tillgång till 
primärvård och grundskoleutbildning. Ett rättighetsgrundat förhållningssätt till utveckling 
skulle dessutom i betydande grad bidra till ett effektivare EU-bistånd på detta område.

3. Socialt integrerande tillväxt och fattigdom

Kärnan i grönboken är förslaget att man framöver ska inrikta EU:s utvecklingspolitik på 
främjande av socialt integrerande tillväxt. Tillväxten är viktig om man ska kunna föra 
utvecklingen framåt och denna nya inriktning är välkommen, vilket även gäller erkännandet 
att tillväxten måste vara ett medel för att utrota fattigdomen. Föredraganden delar också 
åsikten att differentieringen mellan utvecklingsländerna är mycket viktig och att regional 
integration och underlättande av syd–syd-handeln är viktigt för tillväxten. Här har EU både 
erfarenheten och de nödvändiga instrumenten. 

Allvarliga farhågor kvarstår emellertid när det gäller presentationen av den nya politiska 
inriktningen i grönboken. För det första får inte inriktningen på tillväxt – som avser 

                                               
1 Enligt samförståndet kommer mervärdet från EU:s närvaro i världen, dess expertis vid biståndsgivning, dess 
roll för att främja en konsekvent politik för utveckling och för att underlätta samordning, resultat vid storskaliga 
projekt, stöd för demokrati, mänskliga rättigheter, god förvaltning och respekt för internationell rätt, och dess roll 
när det gäller att främja det civila samhällets deltagande och solidariteten mellan nord och syd, liksom genom 
utvecklingsutbildning. Man kan också lägga till EU:s långa erfarenhet av budgetstöd och stöd för socialtjänster 
och främjande av regional integration och regionalt samarbete.
2 Enligt den särskilda Eurobarometerundersökningen ”Europeans, development aid and the Millennium 
Development Goals” (offentliggjord i september 2010), anser 89 procent av européerna att utvecklingsbiståndet 
är mycket viktigt eller ganska viktigt.
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kvantitativa ekonomiska åtgärder – leda till en rent ekonomisk syn på fattigdom. Fattigdomen 
har många sidor – det handlar om människors bristande tillgång till en socialt godtagbar 
levnadsstandard och omfattar en rad försakelser (ekonomiska, politiska, kulturella etc.) som 
utvecklingspolitiken måste inriktas på. 

För det andra har man inte i tillräcklig grad tagit itu med de externa chocker som påverkar 
tillväxten i åtskilliga länder, särskilt i Afrika söder om Sahara. I detta avseende anser 
föredraganden att industriell utveckling har en fantastisk omvandlingspotential för nationella 
ekonomier och sannolikt ger större utrymme för långsiktig produktivitetstillväxt, i motsats till 
jordbruksexport eller utvinning av naturtillgångar som gör ekonomierna känsliga för chocker.

Det viktigaste, slutligen, är att begreppet socialt integrerande tillväxt fortfarande bara är vagt 
definierat, och det är inte tillräckligt klart hur ”integreringen” kan säkras. Även om man 
i grönboken nämner att större orättvisa kraftigt hämmar fattigdomsminskningen och får 
avsevärda negativa effekter på den ekonomiska tillväxten, speglas inte detta tillräckligt i de 
föreslagna åtgärderna.

Välkända empiriska rön från Världsbankens ledande ekonom1 på området fattigdom och 
utveckling visar att tillväxten har varit sju gånger effektivare när det gäller att minska 
fattigdomen i utvecklingsländerna när inkomstklyftorna samtidigt har minskat än i andra fall. 
Minskad fattigdom har i sin tur visat sig ha positiva effekter på tillväxten. Detta talar för att 
man måste ta itu med fördelningsfrågorna: EU-biståndets effektivitet kommer att bli avsevärt 
högre och fattigdomen kommer att bemötas på ett mer verkningsfullt sätt. 

Kommissionen bör därför rikta in sig på en tillväxt som gynnar de fattiga, grundat på den 
relativa metod där utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet särskilt ska inriktas på de 
fattiga för att bidra till en ökning av deras andel av tillväxten. EU är faktiskt ett av de bästa 
exemplen i världen på hur välfärdsstatens hantering av fördelningsfrågor (bl.a. finanspolitik 
och strategier för sociala utgifter) har gett stora vinster när det gäller både ekonomisk och 
social utveckling. Denna erfarenhet, som även kan ses som den europeiska sociala modellen, 
ger verkligt mervärde som kan tillämpas som ett verktyg i EU:s utvecklingspolitik. Att stödja 
uppbyggnaden av socialförsäkringssystem och rättvisa skattesystem samt att främja 
ILO:s agenda för anständigt arbete är viktiga åtgärder i linje med denna metod.

4. Den privata sektorns deltagande

Som en del av sin strategi för främjande av tillväxt föreslår kommissionen att investeringarna 
från den privata sektorn ska öka och att man ska stödja små och medelstora företag, bl.a. 
genom att blanda bidrag och lån. Den privata sektorn är nödvändig för en hållbar tillväxt, men 
ibland har de multinationella företagens verksamhet av olika skäl en negativ inverkan på 
fattigdomen, de mänskliga rättigheterna och miljön.

Det är därför viktigt att man bedömer möjliga risker och fastställer tydliga kriterier för att 
stödja projekt från den privata sektorn. Man måste dessutom klargöra vilken privat sektor –

                                               
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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utländsk eller inhemsk, vinstdrivande eller annan – som ska få stöd från små 
utvecklingsbudgetar.

I grönboken understryks att investeringar ska ”vara inriktade på att vara till nytta för så stor 
del som möjligt av befolkningen i det berörda landet”. För att kunna välja de bästa 
alternativen bör man i förväg genomföra en analys inriktad på konsekvenserna när det gäller 
fattigdom och sociala aspekter för att säkra större effekter på fattigdomen och positiva 
utvecklingsresultat. I grönboken understryks helt riktigt behovet av att stödja små och 
medelstora företag och mikroföretag. Mikrokrediter spelar därför en viktig roll och tillgången 
bör i synnerhet garanteras för missgynnade grupper, t.ex. minoriteter, småjordbrukare och 
kvinnor. För att man ska kunna åstadkomma en tillväxt som gynnar de fattiga är det 
nödvändigt att de fattiga deltar som tillväxtfrämjare och inte bara som biståndsmottagare.

Följande principer bör dessutom vara vägledande för EU:s metod:

– Inriktning på finansiering för inhemska företag och skapande av inhemskt kapital.
– Respekt för miljönormer och sociala normer. 
– Stöd till myndigheter för en effektiv marknadsreglering och rättvis beskattning. 
– Samordning med mottagarländernas utvecklingsplaner.
– Inget stöd till någon verksamhet som möjliggör eller direkt eller indirekt bidrar till någon 

form av skatteundandragande.
– Främjande av öppenhet och god förvaltning och bekämpande av korruption 

i mottagarländerna.
– Den nya inriktningen på lån får inte påverka bidragsnivåerna negativt.

5. Klimatförändringar, energi och hållbar utveckling

Klimatförändringar och utveckling är nära sammankopplade, och initiativen för att bekämpa 
klimatförändringar och fattigdom kan dra nytta av varandra. Kommissionens strävan att bättre 
integrera frågor rörande klimatförändring och katastrofriskreducering för att främja en hållbar 
ekonomisk utveckling är läglig och relevant. Hittills verkar det har skett få systematiska 
utvärderingar av de insatser som har gjorts för att integrera anpassningen och 
katastrofriskreduceringen i utvecklingssamarbetet. Som ett första steg skulle det därför vara 
viktigt att bedöma om kommissionens meddelade avsikter att integrera anpassningen och 
katastrofriskreduceringen har genomförts och i så fall hur. En integrering av 
klimatförändringsfrågorna får dock inte ersätta de nya och kompletterande resurser som EU 
och andra biståndsgivare har lovat utvecklingsländerna i samband med anpassningar till 
klimatförändringarna. Inriktningen på förnybar energi är välkommen, särskilt när det rör 
synergieffekterna mellan skapandet av arbetstillfällen och hållbar utveckling. EU måste dock 
se till att politiken först och främst gynnar de fattiga och att den förbättrade energitillgången 
främjar den lokala ekonomiska utvecklingen.

6. Livsmedelstrygghet och jordbruk

I grönboken konstateras att livsmedelstrygghet och jordbruk är katalysatorer för utveckling 
och tillväxt, och fokus ligger på hållbar småskalig produktion. Det är emellertid beklagligt att 
man inte tar upp grundorsakerna till den osäkra livsmedelsförsörjningen 
i utvecklingsländerna. Frågor som rör ”jordbruk och livsmedelstrygghet” bör inte behandlas 
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separat, eftersom andra yttre faktorer har stor inverkan på livsmedelsförsörjningen 
(t.ex. livsmedelsspekulation och landgrabbing). Beaktandet av värdekedjan i samband med 
jordbruksproduktion är viktigt men kräver att en rad förutsättningar uppfylls, t.ex. säker 
tillgång till produktionsmedlen (mark, krediter och rådgivning), förädlings- och 
försäljningsmöjligheter samt tillträde till lokala och internationella marknader. Man bör också 
skapa förutsättningar för en mer rättvis och hållbar integrering av småbrukare i jordbrukets 
värdekedjor och marknader. Tillväxten bör vara miljömässigt hållbar, ta hänsyn till den 
biologiska mångfalden och förebygga den oroande försämringen av odlingsbar mark. EU bör 
därför främja ekologiska jordbruksmetoder och metoder med begränsade yttre insatser. Man 
bör avsätta tillräckliga medel till jordbruket i de framtida geografiska programmen. Det 
offentliga utvecklingsbiståndet till jordbruket har minskat från 17 procent 1980 till 5 procent 
i dag och sektorn har under många år försummats av biståndsgivarna. Föredraganden anser att 
partnerskapsavtalen om fiske bör bidra till att konsolidera partnerländernas fiskeripolitik och 
förbättra deras förmåga att garantera ett hållbart fiske på sina egna vatten och lokal 
sysselsättning inom sektorn.

Sammanfattning

Kommissionen har tillkännagett att det kommande meddelandet om en moderniserad 
utvecklingspolitik på EU-nivå ska innehålla en analys av huruvida det är lämpligt att se över 
det europeiska samförståndet om utveckling. Det måste understrykas att samförståndet är 
ett gemensamt dokument som formellt har undertecknats av de tre viktigaste institutionerna. 
Man bör därför undvika ett ensidigt initiativ. Om kommissionen bedömer att samförståndet 
måste ses över bör den inleda formella samråd med de två andra institutionerna. Beslutet att 
se över samförståndet måste grundas på en ingående analys av dess funktionssätt sedan det 
trädde i kraft i december 2005.

En modern europeisk utvecklingspolitik måste förstås av EU-medborgarna och de måste 
engageras i den. Detta kommer att kräva fortsatt utbildning i utvecklingsfrågor och andra 
insatser för att öka medvetenheten på utvecklingsområdet, med utgångspunkt i mänskliga 
rättigheter, demokrati, tolerans, socialt ansvar och jämlikhet mellan könen. Alla människor 
i EU bör ges möjlighet att förstå globala utvecklingsfrågor och deras lokala och personliga 
relevans, vilket i hög grad kommer att öka allmänhetens stöd för utvecklingssamarbetet. 


