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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för 
utvecklingssamarbete – tillvaratagna erfarenheter och riktlinjer för framtiden
(2009/2149(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 208–211 och 290–291 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av den 
18 december 2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för 
utvecklingssamarbete1 (instrument för utvecklingssamarbete),

– med beaktande av millenniedeklarationen av den 8 september 2000, i vilken det 
internationella samfundet gemensamt fastställer kriterier för fattigdomsutrotning, de 
s.k. millennieutvecklingsmålen,

– med beaktande av den gemensamma förklaringen från rådet och företrädarna för 
medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, Europaparlamentet och kommissionen 
om Europeiska unionens utvecklingspolitik: ”Det europeiska samförståndet om 
utveckling”, undertecknad den 20 december 20052,

– med beaktande av den gemensamma förklaringen om demokratisk kontroll och 
samstämmighet i relationerna med omvärlden samt kommissionens förklaring om 
demokratisk kontroll och samstämmighet i relationerna med omvärlden fogade till det 
interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning3,

– med beaktande av kommissionens förklaringar som togs in i rådets protokoll om det 
formella antagandet av rådets gemensamma ståndpunkt om antagandet av förordningen 
om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete4, särskilt 
”kommissionens förklaring om artikel 5 i förordningen om finansieringsinstrumentet för 
utvecklingssamarbete”,

– med beaktande av skrivelse D (2007) 303749 av den 5 mars 2007 från den dåvarande 
ordföranden för utskottet för utveckling, Josep Borrell Fontelles, till de dåvarande 
kommissionsledamöterna Benita Ferrero-Waldner och Louis Michel5,

                                               
1 EUT L 378, 27.12.2006, s. 41.
2 EUT C 46, 24.2.2006, s. 1
3 EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
4 Bilaga till kommissionens meddelande av den 24 oktober 2006 till Europaparlamentet i enlighet med 
artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om rådets gemensamma ståndpunkt om antagandet av 
Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av ett finansieringsinstrument för 
utvecklingssamarbete (KOM(2006)0628).
5 Registrerad som kommittéförfarandedokument CMT-2007-1709 – bilagan registrerades som 
kommittéförfarandedokument CMT-2007-1709-2.
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– med beaktande av skrivelse A (2007) 5238 av den 26 mars 2007 från den dåvarande 
kommissionsledamoten Benita Ferrero-Waldner till den dåvarande ordföranden för 
utskottet för utveckling, Josep Borrell Fontelles1,

– med beaktande av rapporteringsdirektiven för givarrapportering från kommittén för 
utvecklingsbistånd inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 
(OECD/DAC)2,

– med beaktande av EG-domstolens dom av den 23 oktober 2007 i mål C-403/05 
(Europaparlamentet mot Europeiska gemenskapernas kommission), talan om 
ogiltigförklaring av kommissionens beslut att godkänna ett projekt rörande gränssäkerhet i 
Filippinerna (beslut fattat i enlighet med förordning (EEG) nr 443/92),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1337/2008 av den 
16 december 2008 om inrättande av en snabbinsatsmekanism för att hantera de kraftigt 
stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna3,

– med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från rådets möte den 29–30 oktober 2009 
(dok. 15265/09),

– med beaktande av rådets beslut av den 26 juli 2010 om hur den europeiska avdelningen 
för yttre åtgärder ska organiseras och arbeta4,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 oktober 2010 om översyn av 
EU:s budget (KOM(2010)0700),

– med beaktande av kommissionens grönbok av den 19 oktober 2010 ”EU:s budgetstöd till 
tredjeland i framtiden” (KOM(2010)0586),

– med beaktande av kommissionens grönbok av den 10 november 2010 ”EU:s 
utvecklingspolitik till stöd för en socialt integrerande tillväxt och en hållbar utveckling:
Att göra EU:s utvecklingspolitik effektivare” (KOM(2010)0629),

– med beaktande av sin resolution av den 15 februari 2007 om kommissionens förslag till 
beslut om landstrategidokument och vägledande program för Malaysia, Brasilien och 
Pakistan5,

– med beaktande av sin resolution av den 7 juni 2007 om förslaget till kommissionens 
beslut om regionala strategidokument och regionala vägledande program för Mercosur 
och Latinamerika6,

                                               
1 Registrerat som kommittéförfarandedokument CMT-2007-1709-3.
2 DCD/DAC (2007)39/slutlig av den 4.9.2007, 145 sidor.
3 EUT L 354, 31.12.2008, s. 62.
4 EUT L 201, 3.8.2010, s. 30.
5 EUT C 287 E, 29.11.2007, s. 507.
6 EUT C 125 E, 22.5.2008, s. 213.



PR\862060SV.doc 5/14 PE462.563v01-00

SV

– med beaktande av sin resolution av den 21 juni 2007 om förslaget till kommissionens 
beslut om ett regionalt strategidokument för 2007–2013 och ett flerårigt vägledande 
program för Asien1,

– med beaktande av sin resolution av den 12 juli 2007 om den demokratiska kontrollen av 
genomförandet av finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete2,

– med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2007 om kommissionens förslag till 
beslut om att införa en särskild åtgärd för Irak för 20073,

– med beaktande av sin resolution av den 9 juli 2008 om förslaget till kommissionens beslut 
om inrättande av årliga handlingsprogram för Brasilien och Argentina för 20084,

– med beaktande av sin resolution av den 6 maj 2009 om förslaget till kommissionens beslut 
om fastställande av det årliga åtgärdsprogrammet 2009 för icke-statliga aktörer och lokala 
myndigheter i utvecklingsprocessen (del II: målinriktade projekt)5,

– med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 3 februari 2011 om rådets ståndpunkt 
vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om 
ändring av förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument 
för utvecklingssamarbete6,

– med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 3 februari 2011 om rådets ståndpunkt 
vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om 
ändring av rådets förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett 
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete7,

– med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 3 februari 2011 om rådets ståndpunkt 
vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om 
ändring av rådets förordning (EG) nr 1934/2006 om inrättande av ett 
finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och 
territorier8,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utveckling (A7-0000/2011), och av 
följande skäl:

A. Enligt artikel 2.1 i förordningen om upprättande av ett finansieringsinstrument ska det 
övergripande målet för samarbetet enligt instrumentet vara ”att utrota fattigdomen i 
partnerländer” och även ”att uppnå millennieutvecklingsmålen”.

                                               
1 EUT C 146 E, 12.6.2008, s. 337.
2 EUT C 175 E, 10.7.2008, s. 595.
3 EUT C 263 E, 16.10.2008, s. 624.
4 EUT C 294 E, 3.12.2009, s. 19.
5 EUT C 212 E, 5.8.2010, s. 8.
6 Antagna texter P7_TA(2011)0032.
7 Antagna texter P7_TA(2011)0030.
8 Antagna texter P7_TA(2011)0033.
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B. Enligt artikel 2.4 i förordningen om upprättande av ett finansieringsinstrument för 
utvecklingssamarbete måste alla åtgärder inom de geografiska programmen och 
90 procent av de beräknade utgifterna inom de tematiska programmen utformas på ett 
sådant sätt att de uppfyller de kriterier för offentligt utvecklingsbistånd som OECD/DAC 
har fastställt.

C. Enligt kommissionens beräkningar är det bara 0,2 procent av de åtaganden som har 
finansierats inom de tematiska programmen i förordningen om upprättande av ett 
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete mellan 2007 och 2009 som inte 
uppfyller kriterierna för offentligt utvecklingsbistånd.

D. I enlighet med rådets beslut 1999/468/EG (beslutet om kommittéförfarande)1 inledde 
parlamentet 2007 en process för demokratisk kontroll av genomförandet av förordning 
(EG) nr 1905/2006, inbegripet alla landstrategidokument, regionala strategidokument, 
tematiska strategidokument, fleråriga vägledande program och de flesta av de årliga 
handlingsprogrammen.

E. Kommissionen åtog sig att sträva efter att senast 2009 uppnå målet att 20 procent av det 
beviljade stödet till de landsprogram som omfattas av förordningen om upprättande av ett 
finansieringsinstrument ska gå till grundskole- och gymnasieutbildning och 
grundläggande hälsovård, via projekt, program eller budgetstöd länkade till dessa sektorer, 
som ett genomsnitt för alla geografiska områden.

F. EU har satt som gemensamt mål att senast 2015 lägga 0,7 procent av 
bruttonationalinkomsten på offentligt utvecklingsbistånd.

Tillvaratagna erfarenheter

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens villighet att uppfylla sitt åtagande att inleda 
en regelbunden dialog med parlamentet om genomförandet av finansieringsinstrumentet 
för utvecklingssamarbete. Parlamentet bekräftar det arbete som har utförts för att hålla 
parlamentets arbetsgrupper för finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete 
informerade om hur dess kommentarer till strategidokumenten beaktades i upprättandet av 
de årliga handlingsprogrammen.

2. Europaparlamentet konstaterar att det i synnerhet under halvtidsöversynen framkom att 
risken för att kommissionen antar strategidokument med bestämmelser som överskrider 
kommissionens befogenheter har minskat tack vare dialogen med kommissionen som en 
del av den demokratiska kontrollen, och denna dialog har även bidragit till att lägga 
bestämmelserna i linje med kraven i förordningen om finansieringsinstrumentet för 
utvecklingssamarbete och särskilt principerna om rätt till offentligt utvecklingsbistånd.

3. Europaparlamentet beklagar att flera av parlamentets invändningar, som togs upp under 
den demokratiska kontrollen, särskilt när det gäller bristen på fokus på fattigdom och 
millennieutvecklingsmålen, inte har beaktats tillräckligt av kommissionen.

                                               
1 EUT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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4. Europaparlamentet beklagar att kommissionen, som svar på parlamentets resolutioner med 
signaler om bristande respekt för kravet i kriteriet för rätt till offentligt utvecklingsbistånd 
som föreskrivs i artikel 2.4 i förordningen, bara ändrade eller drog tillbaka tre av elva av 
de berörda förslagen till genomförandeåtgärder.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i prioritetsordning och med respektive 
viktning ange vilka kriterier den har använt för fördelningen av medel mellan de länder 
och regioner som omfattas av finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete och till 
de olika verksamhetssektorerna inom varje geografiskt och tematiskt program.

6. Europaparlamentet riktar särskild uppmärksamhet mot kravet för rätt till offentligt 
utvecklingsbistånd för de geografiska programmen under finansieringsinstrumentet för 
utvecklingssamarbete och uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att 
alltid säkerställa ett fullständigt uppfyllande av denna juridiska skyldighet.

Riktlinjer för framtiden: allmänna principer

7. Europaparlamentet betonar att EU fortfarande behöver ett särskilt finansieringsinstrument 
för utvecklingssamarbete, som enbart är inriktat på utvecklingsländer och särskilt strävar 
efter ett uppfyllande av de mål som definieras i artikel 208 i EUF-fördraget. Parlamentet 
insisterar på att de årliga siffrorna för offentligt utvecklingsbistånd under nästa fleråriga 
budgetram bör öka i reala termer för att det kollektiva målet att spendera 0,7 procent av 
bruttonationalinkomsten på offentligt utvecklingsbistånd ska kunna nås till 2015.

8. Europaparlamentet understryker att ett fullständigt uppfyllande av kriterierna för offentligt 
utvecklingsbistånd, särskilt kravet från OECD/DAC att ”varje transaktion ska ha 
främjandet av ekonomisk utveckling och välfärd i utvecklingsländerna som huvudmål”1, 
måste fortsätta att vara ett villkor för alla åtgärder som ska finansieras inom de 
geografiska programmen i det nya instrumentet. Parlamentet kräver en strängare kvot för 
offentligt utvecklingsbistånd för tematiska program än under det nuvarande 
finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete.

9. Europaparlamentet betonar att uppnåendet av millennieutvecklingsmålen måste fortsätta 
att vara det främsta målet med instrumentet fram till 2015. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att säkerställa att EU-biståndet fortsätter att stämma överens med de 
internationellt avtalade målen för utveckling, som ska antas av Förenta nationerna och 
andra behöriga internationella organisationer för perioden efter 2015.

10. Europaparlamentet bekräftar behovet av samarbete utan offentligt utvecklingsbistånd med 
många utvecklingsländer för tillhandahållande av globala allmänna nyttigheter.
Parlamentet anser att denna typ av samarbete bör regleras och att medel bör kanaliseras 
via ett eller flera separata instrument för att garantera öppenheten och skydda den distinkta 
karaktären hos utvecklingssamarbete som en autonom politisk domän inom området för 
yttre förbindelser. Parlamentet insisterar, i linje med de åtaganden som gjordes i rådet 
den 29–30 oktober 2009, att finansieringen för klimatförändringar inte bör undergräva 
eller äventyra kampen mot fattigdom och de fortsatta framstegen mot 
millennieutvecklingsmålen, och att de knappa medlen för offentligt utvecklingsbistånd 

                                               
1 Se OECD/DAC: ”Rapporteringsdirektiv för givarrapportering”.
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som finns tillgängliga för att minska fattigdomen inte bör avledas för syften som inte rör 
utveckling i utvecklingsländerna.

11. Europaparlamentet håller med om att det behövs en differentierad syn på den skiftande 
gruppen utvecklingsländer och att traditionellt ekonomiskt bistånd kan bli mindre relevant 
för tillväxtländerna. Parlamentet anser att biståndet till tillväxtländer bör främja en hållbar 
ekonomisk tillväxt och samtidigt fortsätta att fokusera på att stärka partnerlandets 
skattepolitik och främja mobiliseringen av de nationella intäkterna, vilket bör leda till att 
fattigdomen och beroendet av bistånd minskar.

12. Europaparlamentet betonar därför att det kommande instrumentet för 
utvecklingssamarbete bör fortsätta att omfatta alla länder i de geografiska regioner som 
täcks av det enligt OECD/DAC:s förteckning över utvecklingsländer.

13. Europaparlamentet efterlyser en närmare samordning mellan kommissionen och 
medlemsstaterna för att det som föreskrivs i artikel 210 i EUF-fördraget ska kunna 
uppnås, och stöder utvecklingen av gemensamma europeiska strategidokument.

14. Europaparlamentet upprepar sitt krav att Europeiska utvecklingsfonden (EUF) ska föras in 
i EU:s budget, vilket skulle förenkla förfarandena och öka effektiviteten i EU-biståndet.
Parlamentet insisterar på att detta inte bör leda till en minskning av den globala 
finansieringen på EU-nivå för finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete och för 
EUF.

15. Europaparlamentet understryker behovet av en regelbunden och strukturerad dialog 
mellan kommissionen och Europeiska utrikestjänsten samt icke-statliga aktörer och lokala 
myndigheter om programplaneringen, genomförandet och utvärderingen av 
strategidokumenten.

16. Europaparlamentet betonar behovet av flexibilitetsbestämmelser som gör att EU kan 
reagera på förändrade behov och prioriteringar. Parlamentet föreslår en undersökning av 
EUF-modellen med begränsade landsanslag för ej programmerat bistånd som en möjlig 
modell för det kommande instrumentet för utvecklingssamarbete, men betonar att medel 
som används på ett flexiblare sätt måste ha genuina utvecklingsmål.

17. Europaparlamentet anser att det nya instrumentet för utvecklingssamarbete bör utgöra 
grunden för riktat och mer flexibelt bistånd till bräckliga situationer. Parlamentet anser att 
den nya finansiella arkitekturen bör bidra till att säkerställa en verklig koppling mellan 
katastrof-, återanpassnings- och utvecklingsbiståndet, genom flexibilitet och 
komplementaritet i finansieringsmekanismerna.

Riktlinjer för framtiden: geografiska och tematiska program

18. Europaparlamentet kräver ett riktmärke som går ut på att 20 procent av utgifterna i de 
geografiska programmen ska gå till grundläggande sociala tjänster enligt 
Förenta nationernas definition i millennieutvecklingsmålen (indikator 8.2 för mål 8:
”Utveckla ett globalt partnerskap för utveckling”).
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19. Europaparlamentet insisterar på stränga kriterier för rätt till budgetstöd. Parlamentet 
insisterar på att kommissionen måste avstå från att utnyttja denna modalitet i länder där 
insyn i de offentliga utgifterna inte kan garanteras, att budgetstödet alltid måste åtföljas av 
åtgärder för att utveckla det mottagande landets parlamentariska kontroll- och 
granskningsförmåga och öka öppenheten och allmänhetens tillgång till information samt 
att det civila samhället bör involveras i denna övervakning.

20. Europaparlamentet konstaterar att alla tematiska program under finansieringsinstrumentet 
för utvecklingssamarbete har visat sig relevanta, men att de till viss del kräver en ny 
inriktning, mot bakgrund av nya utmaningar, exempelvis den globala finansiella och 
ekonomiska krisen, den globala livsmedelskrisen, klimatförändringarna och de särskilda 
behoven hos bräckliga stater och stater i övergång.

21. Europaparlamentet insisterar på att varje tematiskt program om migration i framtiden 
måste ligga helt i linje med EU:s utvecklingsmål och att kärnfinansieringen inom detta 
program måste uppfylla kriterierna för rätt till offentligt utvecklingsbistånd.

22. Europaparlamentet betonar att det nya tematiska programmet ”Investera i människor” 
måste fokusera på uppnåendet av de millennieutvecklingsmål som är svårast att uppnå och 
på att millennieutvecklingsmålen uppnås i länder där indikatorer för 
millennieutvecklingsmålen är kritiska.

23. Europaparlamentet upprepar att artikel 290 i EUF-fördraget är fullt tillämplig på 
finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete och erinrar därför om att 
tillämpningen av förfarandet med delegerade akter är obligatorisk för de beslut som 
uppfyller kriterierna i artikel 290 i EUF-fördraget, exempelvis fastställandet av de 
allmänna målen, prioriteringarna, förväntade resultaten och ekonomiska anslagen.

o
o      o

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

Inledning

År 2011 är en strategisk tidpunkt för oss att utvärdera fyra års tillämpning av förordning 
(EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete.
Kommissionen har meddelat att den före sommaruppehållet kommer att lägga fram sitt 
förslag till den fleråriga budgetramen för perioden efter 2013 och att den senare i år kommer 
att lägga fram lagstiftningsförslag för finansieringsinstrumenten för yttre åtgärder. Syftet med 
detta betänkande är att på ett tidigt stadium fastställa parlamentets ståndpunkt när det gäller 
ett nytt finansieringsinstrument för EU:s utvecklingssamarbete, på grundval av lärdomarna 
från vår kontroll av tillämpningen av finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete.

Tillvaratagna erfarenheter

Efter det att finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete hade trätt i kraft inrättade 
Europaparlamentets utskott för utveckling fyra (numera fem) arbetsgrupper för att utöva 
parlamentets rätt att kontrollera alla större programdokument som kommissionen lägger fram.
Detta ledde till en kontinuerlig, strukturerad och ingående dialog mellan DEVE och 
kommissionen, och det var en användbar och lärorik process för de båda institutionerna. Vi 
lärde oss vilka svårigheter kommissionen ställs inför när den utformar programmen, och 
föredraganden hoppas att kommissionen också blev mer medveten om vad parlamentets 
demokratiska kontroll innebär i praktiken och att den fick bättre insikt i våra arbetsmetoder.

Samtidigt som dialogen var konstruktiv och kommissionen ansträngde sig för att hålla 
arbetsgrupperna informerade om uppföljningen av parlamentets rekommendationer är det 
beklagligt att den inte ledde till att kommissionen hörsammade många av utskottets krav eller 
de resolutioner som antagits av parlamentet1. Parlamentets ståndpunkt avspeglades endast 
sporadiskt i det förslag till genomförandeåtgärder som kommissionen överlämnade till 
förvaltningskommittén för finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete.

Vi var också besvikna över att se att det omfattande kontrollarbete som parlamentet utfört inte 
fick något gehör från medlemsstaternas företrädare i förvaltningskommittén. Till skillnad från 
parlamentet verkade medlemsstaterna inte fokusera på att kontrollera att kommissionens 
förslag uppfyllde bestämmelserna för finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete 
(särskilt kravet på förenlighet med offentligt utvecklingsbistånd).

Det största problemet, vilket framkom under vår dialog, tycks vara en svårighet att förstå och 
acceptera utvecklingssamarbetets specifika roll inom ramen för EU:s yttre verksamhet. Detta 
är förståeligt eftersom vår huvudpartner i kommissionen är generaldirektoratet för yttre 
förbindelser, vars främsta uppdrag är att främja EU:s intressen i resten av världen. Det krävs 
ett förändrat synsätt för att förstå att just utvecklingssamarbetet är det enda området för 
utrikespolitiska åtgärder (vid sidan av humanitärt bistånd) som inte har utformats för att tjäna 
                                               
1 Utskottet utarbetade fem resolutioner som antogs av plenarsammanträdet i enlighet med artikel 81 i 
parlamentets arbetsordning, och signalerade till kommissionen att kommissionen i elva förslag till åtgärder hade 
överskridit sina genomförandebefogenheter. Endast i tre fall anpassade kommissionen sitt förslag till beslut eller 
drog tillbaka det.
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EU:s intressen utan för att försvara de mest marginaliserade och sårbara befolkningarnas 
intressen på jorden: fattigdomsminskning, hållbar mänsklig, social och ekonomisk utveckling 
– med andra ord: rätten till ett anständigt liv för alla. 

Oförmågan att erkänna att vår utvecklingspolitik har ett annorlunda och tydligt angivet 
uppdrag och att omsätta den i konkreta program och åtgärder är tydlig i vissa av de 
programplaneringsdokument som kommissionen utfärdat under finansieringsinstrumentet för 
utvecklingssamarbete. De saknar därför en tydlig inriktning på fattigdomsutrotning i samband 
med hållbar utveckling och millennieutvecklingsmålen, vilket är det främsta och övergripande 
målet för finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete.

Parlamentet erkänner tydligt betydelsen för EU av viss verksamhet i utvecklingsländerna 
(bland annat kulturell verksamhet, kontakter medborgare emellan, politisk dialog m.m.) som 
inte uppfyller de kriterier för offentligt utvecklingsbistånd som OECD/DAC har fastställt. De 
får dock inte finansieras genom EU:s utvecklingsbudget. Parlamentet har därför efterfrågat ett 
instrument som gör det möjligt att finansiera sådana åtgärder från andra källor än 
finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete. Samtidigt som parlamentet upprepar sin 
inställning att det så kallade ”ICI+-instrumentet” inte får finansieras genom en överföring av 
medel från finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete kommer det att fortsätta att 
engagera sig på ett konstruktivt sätt i de pågående förhandlingarna om denna förordning.

Föredraganden bekräftar att det i synnerhet under halvtidsöversynen av strategidokumenten 
2009/2010 framkom att kommissionens antagande av strategidokument med bestämmelser 
som överskrider kommissionens befogenheter har undvikits, bland annat tack vare dialogen 
om den demokratiska kontrollen. I vår kontroll bekräftades emellertid även att det fortfarande 
finns risk för inblandning av utrikespolitiska intressen, bristande fokus på fattigdom och 
millennieutvecklingsmålen och oro över huruvida kommissionen har hållit något 
tillfredsställande samråd med intressenter.

Riktlinjer för framtiden

I samband med debatten om nästa fleråriga budgetram angav kommissionen att den kan 
komma att se över den allmänna strukturen för de externa finansieringsinstrumenten. Viktiga 
aspekter som måste tas i beaktande är ytterligare förenkling och anpassning till nya 
utmaningar, t.ex. klimatförändringarna, samt att den externa dimensionen får en lämplig plats 
i EU:s inrikespolitik. I detta tidiga skede vill föredraganden inte lägga fram några detaljerade 
förslag när det gäller strukturen, utan i stället koncentrera sig på de huvudprinciper som måste 
återspeglas i EU:s utvecklingspolitik i framtiden.

Den allra första av dessa huvudprinciper och utgångspunkten för vår diskussion är emellertid 
att det behövs ett separat instrument för utvecklingssamarbete som är särskilt och enbart 
inriktat på utvecklingsländer och som bidrar till att uppfylla de mål som anges i artikel 208 i 
EUF-fördraget. För insynens skull bör samarbete med utvecklingsländer (inbegripet 
”tillväxtländer”) som inte uppfyller kraven för offentligt utvecklingsbistånd kanaliseras 
genom ett separat instrument.
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En översyn av strukturen bör också leda till att man får bukt med det missförhållande som har 
fått fortgå under flera decennier: För att se till att alla utvecklingsländer behandlas lika och för 
att förbättra den demokratiska ansvarigheten i all EU:s utvecklingspolitik bör 
Europeiska utvecklingsfonden ingå i EU:s budget. Detta får dock inte leda till en minskning i 
reala termer av finansieringen av vare sig finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete 
eller EUF (jämfört med nuvarande nivåer), eller av det totala belopp som ställs till förfogande 
för offentligt utvecklingsbistånd på EU-nivå.

Lämplig finansiering

Det kommande instrumentet för att ge utvecklingsbistånd från EU måste vara lämpligt rustat i 
ekonomisk mening. EU har satt som gemensamt mål att senast 2015 lägga 0,7 procent av 
bruttonationalinkomsten på offentligt utvecklingsbistånd. För att detta mål ska kunna uppnås 
måste den nuvarande nivån på EU:s bistånd öka betydligt. Med tanke på mervärdet i 
kommissionens bistånd och kommissionens nya roll som samordnare av unionens och 
medlemsstaternas utvecklingspolitik (artikel 210 i EUF-fördraget) bör andelen offentligt 
utvecklingsbistånd som kanaliseras via EU:s budget åtminstone förbli oförändrad.

De årliga siffrorna för det nya instrumentet för utvecklingssamarbete under nästa fleråriga 
budgetram bör öka väsentligt i reala termer.

Parlamentet påminner medlemsstaterna om deras åtaganden i rådet den 29–30 oktober 2009 
och insisterar på att finansieringen för klimatförändringar inte bör undergräva eller äventyra 
kampen mot fattigdom och de fortsatta framstegen mot millennieutvecklingsmålen och därför 
måste vara utöver de medel som planeras för uppnåendet av de specifika målen med 
finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete och EUF.

Fokus på fattigdomsutrotning och kriterierna för offentligt utvecklingsbistånd

Finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete definieras som ett verkligt instrument för 
utvecklingssamarbete, i synnerhet genom bestämmelserna i artikel 2.1 (där utrotningen av 
fattigdom nämns som det främsta och övergripande målet) och artikel 2.4 (100 procent av 
finansieringen genom de geografiska programmen och 90 procent av de tematiska 
programmen måste uppfylla kriterierna för offentligt utvecklingsbistånd).

I enlighet med artikel 208 i EUF-fördraget måste sådana bestämmelser finnas i alla instrument 
som efterträder finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete, och de kan behöva vara 
ännu striktare formulerade, vilket erfarenheterna från finansieringsinstrumentet för 
utvecklingssamarbete visar. Tematiska program kommer även fortsättningsvis att innehålla 
vissa åtgärder som inte uppfyller kriterierna för offentligt utvecklingsbistånd, men tydliga 
kvoter måste fastställas.

Att uppnå millennieutvecklingsmålen måste fortsätta att vara det viktigaste målet med det 
kommande instrumentet för utvecklingssamarbete med tanke på att målet 2015 ligger inom 
löptiden för nästa utvecklingsinstrument. Även om alla millennieutvecklingsmål blev 
uppfyllda skulle många människor fortfarande vara fattiga. Vi måste hitta en strategi för 
perioden efter 2015 som är förenlig med de nya internationella mål som kommer att 
fastställas.
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Finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete hade ett riktmärke som gick ut på att 
20 procent av utgifterna skulle gå till hälsa och utbildning (senast 2009), och detta riktmärke 
har varit en viktig referenspunkt för parlamentet, men det har varit svårt att övervaka 
genomförandet av det. I det kommande instrumentet måste det finnas ett liknande riktmärke, 
men det bör – för insynens och tydlighetens skull – hänvisa till begreppet ”grundläggande 
sociala tjänster” enligt Förenta nationernas definition i millennieutvecklingsmål 8 
(indikator 8.2), och det måste inbegripa stränga rapporteringskrav för kommissionen.

Livsmedelspriskrisen har visat att det behövs en flexibel och snabb reaktion för att hantera 
plötsliga förändringar av behov och prioriteringar. Detta kan återspeglas i den externa 
finansieringens struktur, men även i själva instrumentet för utvecklingssamarbete.

Geografiska och tematiska program

Det finns goda skäl att anta en mer differentierad strategi för den varierade grupp som 
utvecklingsländerna utgör. Finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete kanske inte 
längre är det lämpligaste instrumentet för flera medelinkomstländer, i synnerhet inte för de 
som profilerar sig själva som biståndsgivande tillväxtländer. Detta får dock inte leda till att 
enskilda länder kan fatta beslut om hur begreppet ”utvecklingsländer” ska definieras, vilket 
även fortsättningsvis, genom internationellt samförstånd, måste vara OECD/DAC:s uppgift.
Föredraganden anser också att den omständigheten att en betydande andel av befolkningen i 
de nya biståndsgivande tillväxtländerna fortfarande lever i total fattigdom motiverar att det 
kommande instrumentet även i fortsättningen ska omfatta alla länder i DAC:s förteckning 
som ligger inom instrumentets geografiska räckvidd.

Alla tematiska program har visat sig vara relevanta, men mot bakgrund av de nya 
utmaningarna (livsmedelskrisen, klimatförändringarna och bräckliga staters särskilda behov) 
kan det vara nödvändigt att i viss mån ändra deras inriktning.

Programmet för icke-statliga aktörer och lokala myndigheter har visat sig vara konstant 
underfinansierat och överförhandlat, och detta måste åtgärdas i det kommande instrumentet.
Dessutom bör resultaten av den pågående strukturerade dialogen återspeglas i fastställandet av 
icke-statliga aktörers roll och i stödformerna.

Förfaranden för programplanering av EU-bistånd

Samordning och arbetsfördelning måste vara de vägledande principerna vid 
programplaneringen för det nya utvecklingsinstrumentet. Man bör tydligt prioritera konceptet 
med europeiska strategidokument. Ett särskilt kapitel om biståndets effektivitet där man anger 
vilka åtgärder som har vidtagits bör inkluderas för att uppnå detta. Man bör även inkludera en 
matris över biståndsgivare och en över millennieutvecklingsmålen, så att det finns insyn i 
kommissionens val av insatser.

Planeringen av de geografiska programmen är nu Europeiska utrikestjänstens uppgift, under 
överinseende av kommissionsledamoten med ansvar för utveckling och i samarbete med 
generaldirektoratet för utveckling och samarbete. Med tanke på Europeiska utrikestjänstens 
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mål och sammansättning och mot bakgrund av tidigare erfarenheter med 
finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete finns det en verklig risk för att 
utvecklingsmålen får stå tillbaka för utrikespolitiska intressen. Därför är det ytterst viktigt att 
det inrättas förfaranden och strukturer som bevarar utvecklingsfrågan som ett självständigt 
politiskt område med egna specifika mål.

Att fylla de demokratiska luckorna

Parlamentet måste ha möjlighet att försvara särdragen i EU:s utvecklingspolitik i instrumentet 
för utvecklingssamarbete efter 2013 genom att kontrollera strategiska beslut i 
programplaneringen på jämlik fot med rådet. I synnerhet måste man fatta beslut om allmänna 
mål, prioriterade områden, förväntade resultat och tilldelning av medel vilka uppfyller 
kriterierna i artikel 290 i EUF-fördraget. Dessa beslut ska fattas genom förfarandet med 
delegerade akter.


