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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om att fastställa ett nytt utvecklingssamarbete med Latinamerika
(2011/2286(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av förklaringarna från de sex toppmöten mellan stats- och regeringschefer 
i Latinamerika och Västindien och EU som hållits i Rio de Janeiro (den 28–29 juni 1999), 
Madrid (den 17–18 maj 2002), Guadalajara (den 28–29 maj 2004), Wien (den 12–
13 maj 2006), Lima (den 16–17 maj 2008) och Madrid (den 17–18 maj 2010),

– med beaktande av den förklaring som antogs vid det elfte iberoamerikanska toppmötet för 
stats- och regeringschefer, som hölls i Asunción (Paraguay) den 28–29 oktober 2011,

– med beaktande av FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC), 
Kyotoprotokollet och resultaten av den femtonde partskonferensen för UNFCCC i 
Köpenhamn,

– med beaktande av Monterreyförklaringen (2002), konferensen om utvecklingsfinansiering 
i Doha (2008), Parisförklaringen (2005) och agendan för förändring från Accra (2008),

– med beaktande av FN:s millenniedeklaration av den 8 september 2000, i vilken 
millennieutvecklingsmålen formuleras som kriterier som fastställts gemensamt av det 
internationella samfundet för att utrota fattigdomen,

– med beaktande av den förklaring och den handlingsplan som antogs vid högnivåmötet i 
Busan i december 2011 om utvecklingsbiståndets effektivitet,

– med beaktande av förberedelseprocessen inför FN:s konferens om en hållbar utveckling 
(Rio+20),

– med beaktande av det gemensamma uttalandet från det fjortonde ministermötet mellan 
Riogruppen och EU som hölls i Prag den 13–14 maj 2009,

– med beaktande av artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, enligt 
vilken ”[d]et främsta målet för unionens politik på detta område ska vara minskning och 
på sikt utrotning av fattigdom. Unionen ska ta hänsyn till målen för utvecklingssamarbetet 
vid genomförande av politik som kan påverka utvecklingsländerna”,

– med beaktande av det europeiska samförståndet om utveckling1,

– med beaktande av uppförandekoden om komplementaritet och arbetsfördelning från 2007,

– med beaktande av rådets slutsatser från den 8 december 2009 om förhållandet mellan EU 
och Latinamerika,

                                               
1 EUT C 46, 24.2.2006, s. 1. 



PE480.793v02-00 4/13 PR\893337SV.doc

SV

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

– med beaktande av kommissionens dokument om regional programplanering för 
Latinamerika (2007–2013) av den 12 juli 2007 (E/2007/1417) och halvtidsutvärderingen 
av detsamma,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 30 september 2009 ”Europeiska 
unionen och Latinamerika: Globala aktörer i partnerskap” (COM(2009)0495),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 15 september 2009 ”En konsekvent 
politik för utveckling – Att upprätta den politiska ramen för en gemensam strategi på 
EU-nivå” (COM(2009)0458) och av slutsatserna från rådets möte (allmänna frågor och 
yttre förbindelser) den 17 november 2009 om konsekvens i utvecklingspolitiken och den 
operativa ramen för biståndseffektivitet,

– 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” (COM(2010)0629),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Att göra EU:s utvecklingspolitik mer 
effektiv: en agenda för förändring”, som antogs den 13 oktober 2011 (COM(2011)0637),

– med beaktande av rådets och Europaparlamentets meddelande ”Bortom BNP. Att mäta 
framsteg i en föränderlig värld” (COM(2009)0433) av den 20 augusti 2009,

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande 
av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (COM(2011)0840, 
SEK(2011)1469, SEK(2011)1470),

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet och rådet 
”Förberedelse av den fleråriga finansieringsramen för finansieringen av EU:s samarbete 
med staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet samt de utomeuropeiska länderna 
och territorierna under perioden 2014–2020” (COM(2011)0837, SEK(2011)1459, 
SEK(2011)1460),

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande 
av ett partnerskapsinstrument med tredjeländer (COM(2011)0843, SEK(2011)1475, 
SEK(2011)1476),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”En budget för Europa 2020” av 
den 29 juni 2011 (COM(2011)0500) och kommissionens arbetsdokument av samma 
datum ”En budget för Europa 2020: det befintliga finansieringssystemet, utmaningar som 
vi står inför, resultat från samrådet med aktörerna och olika valmöjligheter avseende de 
huvudsakliga horisontella och sektoriella inslagen” (SEK(2011)0868),

                                               
1 EUT L 378, 27.12.2006, s. 41.
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– med beaktande av Europaparlamentets och rådets gemensamma meddelande ”Europa i 
världen: En ny strategi för finansiering av EU:s yttre åtgärder” (COM(2011)0865),

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande 
av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (COM(2011)0840, 
SEK(2011)1469, SEK(2011)1470),

– med beaktande av resolutionerna från den parlamentariska församlingen EU–
Latinamerika (Eurolat) och i synnerhet de resolutioner som antogs vid det femte ordinarie 
plenarsammanträdet som hölls den 18–19 maj 2011 i Montevideo, Uruguay, om 
framtidsutsikterna för handelsförbindelserna mellan EU och Latinamerika och om 
strategier för skydd och skapande av sysselsättning, särskilt för kvinnor och ungdomar,

– med beaktande av resolutionen av den 15 november 2001 om det globala partnerskapet 
och den gemensamma strategin för förbindelserna mellan EU och Latinamerika, 
respektive av den 27 april 2006 om ett förstärkt partnerskap mellan EU och Latinamerika 
och av den 24 april 2008 om det femte toppmötet mellan EU och Latinamerika och 
Västindien i Lima1,

– med beaktande av resolutionerna om EU:s strategi för förbindelserna med Latinamerika2, 
om EU:s handelsförbindelser med Latinamerika3 och om att göra EU:s utvecklingspolitik 
effektivare4,

– med beaktande av undersökningen om en ny samarbetspolitik för utveckling mellan EU 
och Latinamerika: betoning på social sammanhållning, regional integration och samarbete 
mellan länderna i syd (december 2011),

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utveckling och yttrandet från utskottet för 
utrikesfrågor (A7–0000/2012), och av följande skäl:

A. Såsom det fastställs i Lissabonfördraget är utvecklingssamarbetets övergripande mål att 
utrota fattigdom och främja hållbar ekonomisk och social utveckling, inbegripet att uppnå 
millennieutvecklingsmålen till 2015.

B. Var tredje latinamerikan, dvs. 180 miljoner människor, lever fortfarande under 
fattigdomsgränsen och tio länder i regionen tillhör alltjämt de femton mest ojämlika i 
världen5.

C. Vid fastställandet av en ny samarbetspolitik bör de specifika prioriteringarna för och 
behoven hos varje enskilt land beaktas och EU bör samarbeta med medelinkomstländerna 
för att leda kampen mot fattigdom och utvecklingen på regional och global nivå.

                                               
1 EGT C 140 E, 16.3.2002, s. 569.
2 EUT C 81 E, 15.3.2011, s. 54.
3 EUT C 12 E, 15.1.2011, s. 245.
4 P7_TA(2011)0320.
5 Uppgifter från ECLAC och OECD.
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D. Latinamerika och EU bildar ett biregionalt strategiskt partnerskap på grundval av 
gemensamma värderingar och respekten för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. EU är den största investeraren, den näst största handelspartnern 
och den viktigaste utvecklingsbiståndsgivaren, med en andel på 53 procent av det 
sammanlagda offentliga utvecklingsbistånd som regionen tar emot.

E. Genom partnerskapsavtalen och sitt utvecklingsbistånd fortsätter EU att tillhandahålla ett 
betydelsefullt stöd till utvecklings- och stabiliseringsprocessen i regionen. Det är mycket 
oroväckande att EU kan komma att upphöra med detta när resultaten av processen har 
konsoliderats.

F. Kampen mot fattigdom, ojämlikhet, utestängning och diskriminering – i synnerhet av 
kvinnor och etniska minoriteter – samt främjandet av social sammanhållning och de 
mänskliga rättigheterna fortsätter att vara en central prioritering för det strategiska 
partnerskapet mellan EU och Latinamerika.

G. EU:s allmänna preferenssystem är ett centralt instrument för utvecklingssamarbete, 
fattigdomsminskning och främjande av de mänskliga rättigheterna. Den aktuella reformen 
av det allmänna preferenssystemet bör effektivt och konsekvent bidra till uppnåendet av 
nämnda mål och garantera att producenterna i de minst utvecklade länderna gynnas. Inom 
ramen för denna reform bör villkoren för stödberättigande inte grundas på kriteriet BNP 
per invånare. Alla länder har frihet att välja om de vill ingå bilaterala frihandelsavtal med 
EU eller inte och bör därför fortsätta att åtnjuta fördelarna med det allmänna 
preferenssystemet så länge de uppfyller de relevanta villkoren.

H. Utbildning och yrkesutbildning är, precis som allmän tillgång till offentliga hälso- och 
sjukvårdstjänster, av avgörande betydelse i kampen mot fattigdom och socialt 
utanförskap.

I. Latinamerika tillhör världens mest våldsamma regioner och kriminaliteten med 
anknytning till olaglig narkotikahandel och organiserad brottslighet utgör fortfarande ett 
mycket allvarligt problem som hotar regionens utveckling.

1. Europaparlamentet påminner om att den ekonomiska och finansiella krisens följder 
visserligen har varit mindre allvarliga i Latinamerika än i andra regioner, men att 
ojämlikhetssiffrorna liksom fattigdomstalen ändå har förblivit mycket höga och att 
framstegen har varit otillräckliga när det gäller insatserna för att uppnå sex av 
millennieutvecklingsmålen.

2. Europaparlamentet anser att de ekonomiska och tekniska framstegen i vissa länder i 
Latinamerika tvingar fram en omvärdering av målen för EU:s utvecklingssamarbete. 
Parlamentet begär att samarbetet ska få en ändrad inriktning snarare än skäras ned eller 
upphöra. Parlamentet betonar att vi står inför gemensamma utmaningar som vi bör bemöta 
med multilaterala insatser.

3. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att utforma skräddarsydda instrument och 
mål för samarbetet för varje enskilt land, så att resurserna koncentreras till de mest sårbara 
länderna och den konsekventa politiken för utveckling förbättras.
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4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att se till att volymen på det 
samarbete som sker inom finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete för 
Latinamerika upprätthålls till en tredjedel av det sammanlagda geografiska beloppet under 
perioden 2014–2020.

5. Europaparlamentet välkomnar med tillfredsställelse den princip om differentiering och 
koncentration av biståndet som föreslagits av kommissionen. Parlamentet betonar att 
differentieringen måste göras gradvis under programplaneringsetappen – såväl inom 
mottagarländerna som vad gäller själva samarbetsverktygen – genom att andra 
samarbetsformer som är bättre anpassade till medelinkomstländerna utvecklas.

6. Europaparlamentet betonar att varje tänkbar omfördelning av medel måste gynna de 
geografiska programmen för utrotning av fattigdom i regionens låginkomstländer och 
lägre medelinkomstländer.

Medelinkomstländernas betydelse – behovet av en differentierad strategi

7. Europaparlamentet beklagar kommissionens förslag om finansieringsinstrumentet för 
utvecklingssamarbete som fråntar elva medelinkomstländer i Latinamerika och Västindien 
tillgång till de bilaterala programmen. Parlamentet påminner om att länderna i 
Latinamerika tillhör de mest ojämlika i världen i fråga om inkomst per capita och att den 
bestående ojämlikheten förekommer i en kontext där den socioekonomiska rörligheten är 
låg. Parlamentet betonar att det rör sig om en grupp mycket heterogena länder och att 
samarbetet följaktligen måste förbli differentierat och grunda sig på samordning och 
politisk dialog.

8. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att inom ramen för 
differentieringsprincipen genomföra en objektiv och transparent analys i syfte att 
omarbeta och utvidga de indikatorer som används för att bedöma utvecklingen, utan att 
begränsa sig till inkomstnivån, för att i stället tolka de ekonomiska kriterierna mot 
bakgrund av andra faktorer såsom Echos indikator för fattigdom, sårbarhet och kris,
Gini-koefficienten och ojämlikhetskoefficienten. Parlamentet noterar att klassificeringen 
av länder utifrån deras inkomstnivå grundar sig på beräkningar som döljer ojämlikhet och 
fattigdom.

9. Europaparlamentet betonar mot bakgrund av nämnda indikatorer att EU bör fortsätta det 
bilaterala samarbetet inom det framtida finansieringsinstrumentet för 
utvecklingssamarbete med åtminstone Colombia, Ecuador och Peru.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snart det nya finansieringsinstrumentet 
för utvecklingssamarbete trätt i kraft lägga fram en sammanhängande strategi för gradvist 
tillbakadragande av det bilaterala stödet till de övriga elva medelinkomstländerna, vilken 
ska beakta följande kriterier:

– En uttrycklig koppling mellan målen och den sektoriella koncentrationen av det 
bilaterala stödet för en förstärkning av den sociala sammanhållningen, särskilt genom 
samfinansiering av politik och aktiva program för minskning av ojämlikhet avseende 
inkomster och möjligheter samt andra mer avancerade program till stöd för 
konkurrenskraft och främjande av hållbar utveckling, inbegripet främjande av tekniskt 
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och vetenskapligt samarbete och tekniskt bistånd. Prioriterad tillgång till tematiska 
program. Stimulans till återbetalningspliktigt stöd och stipendieprogram.

– Fastställande av prioriteringarna genom bilaterala och biregionala dialoger med 
nationella myndigheter och civilsamhället.

– Upprätthållande av det bilaterala samarbetet under en övergångsperiod som anpassas 
till indikatorerna för tilldelning av stöd och till situationen i varje enskilt land, under 
en övergångsperiod på högst fyra år.

11. Europaparlamentet betonar behovet av att förstärka partnerskapsinstrumentet med mer än 
1 miljard euro för att främja den nya utformningen av samarbetet med 
medelinkomstländer och högre medelinkomstländer så att förutsägbarhet, kvantifiering 
och granskning avseende tillgångarna säkras.

Fattigdomsbekämpning och social sammanhållning

12. Europaparlamentet anser att den höga ojämlikheten och bristen på en effektiv mekanism 
för socialt skydd utgör det största hindret för en konsolidering av demokratin och för en 
rättvis och hållbar ekonomisk tillväxt i regionen, och begär därför en starkare fokusering 
på samhällsstyrning och social sammanhållning.

13. Europaparlamentet understryker vikten av att behålla 20-procentsmålet för hälso- och 
utbildningsprogrammen.

14. Europaparlamentet anser att målen avseende social sammanhållning bör betonas 
effektivare i den tematiska, nationella och regionala programplanering som sker för 
finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete, med stöd huvudsakligen till en 
rättvisare skatte- och socialpolitik som främjar jämlikhet, tillgång till offentliga tjänster 
och arbete under anständiga villkor.

Följdriktig utvecklingspolitik

15. Europaparlamentet påminner om vikten av en konsekvent politik för utveckling i enlighet 
med vad som fastställs i artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, för 
utrotning av fattigdom, främjande av ekonomiska och sociala rättigheter, skydd av 
miljön, god samhällsstyrning och en hållbar utveckling för alla.

16. Europaparlamentet påminner om att partnerskapsavtalen utgör ett kraftfullt incitament för 
den regionala integrationen. Parlamentet menar att bristande konsekvens inom politiken 
äventyrar denna process.

17. Europaparlamentet påminner om att civilsamhället spelar en mycket viktig roll vid 
konsolideringen av demokratin och vid fastställandet, genomförandet och granskningen 
av utvecklingspolitiken i Latinamerika. Parlamentet beklagar den ringa betydelse som 
civilsamhället tillerkänns i de befintliga samarbetsprogrammen och att civilsamhället 
tilldelas så knappa medel.
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Våld och brottslighet

18. Europaparlamentet uttrycker sin oro över de sociala effekterna av den omfattande 
brottsligheten och det omfattande våldet i regionen. Parlamentet anser att det är 
nödvändigt att en strategi utarbetas för att stävja de ekonomiska, sociala och politiska 
orsakerna till brottslighet och våld.

Klimatförändringar

19. Europaparlamentet uttrycker sin oro över klimatförändringarnas inverkan på den hållbara 
utvecklingen, skyddet av den biologiska mångfalden, avskogningen och 
jordbruksproduktionen i Latinamerika.

20. Parlamentet påminner om att klimatförändringarna utgör en ytterligare börda för 
Latinamerika och att det snarast måste finansieras åtgärder för bekämpning, lindring och 
anpassning.

Privat sektor och infrastruktur 

21. Europaparlamentet framhåller betydelsen av investeringsinstrumentet för Latinamerika, 
genom vilket energieffektivitet, förnybar energi, transporter, skyddet av den biologiska 
mångfalden och stödet till små och medelstora företag prioriteras, och understryker dess 
viktiga roll för den regionala integrationen och för åtgärderna för att stärka regionens 
internationella konkurrenskraft.

Differentierat samarbete: vetenskaplig och teknisk forskning

22. Europaparlamentet efterlyser en förstärkning av samarbetet med vissa 
medelinkomstländer inom vetenskap, teknik och innovation inom ramen för programmet 
Horisont 2020.

23. Europaparlamentet är förvissat om att man genom att inleda en stringent dialog om 
vetenskap, teknik och innovation kan påskynda inrättandet av ett område med innovation 
och kunskap i EU och Latinamerika.

Främjande av regionalt samarbete, syd–syd-samarbete och trepartssamarbete

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att djupare överväga införlivandet av 
samarbete mellan länderna i syd i samarbetspolitiken.

25. Europaparlamentet upprepar betydelsen av trepartssamarbete och dess centrala roll för att 
uppnå millennieutvecklingsmålen, utrotning av fattigdom, främjande av arbete och av 
jämställdhet mellan kvinnor och män, utbildning, social sammanhållning, jordbruk och 
hållbar utveckling.

26. Europaparlamentet anser att syd–syd-samarbete och trepartssamarbete bör utgöra en 
central fråga vid det sjunde toppmötet mellan EU och Latinamerika och Västindien i 
Chile så att slutsatserna från toppmötet i Madrid på detta sätt tydligt följs upp.

o
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27. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.



PR\893337SV.doc 11/13 PE480.793v02-00

SV

MOTIVERING

Lissabonfördraget fastställer att unionens åtgärder i internationella sammanhang bland annat 
ska baseras på principerna om de mänskliga rättigheternas universalitet och odelbarhet, 
respekten för människans värdighet och principerna om jämlikhet och solidaritet. Det framgår 
även av fördraget att unionen ska utveckla förbindelser och bygga partnerskap med 
tredjeländerna genom att främja en hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i 
utvecklingsländerna med det primära syftet att utrota fattigdomen.

Föredraganden är övertygad om att EU:s politik för utvecklingssamarbete, och i synnerhet 
samstämdheten i unionens strategier, spelar en stor roll för uppnåendet av 
millennieutvecklingsmålen och efterlevnaden av de internationella åtagandena avseende 
mänskliga rättigheter, livsmedelstrygghet och miljömässig hållbarhet.

Nu när Europeiska kommissionen och Europaparlamentet förhandlar om nästa 
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete och om budgetramen för 2014–2020 är det 
föredragandens avsikt att i god tid ge ett bidrag till denna process när det gäller nya vägar för 
utvecklingssamarbete mellan Europeiska unionen och Latinamerika.

Den globala ekonomiska och finansiella krisen påverkar de europeiska ekonomierna allt mer. 
Latinamerika har dock inte drabbats lika hårt och tillväxten förväntas till och med uppgå till 
4,5 procent under 2012. IMF menar ändå att osäkerheten i fråga om den globala 
återhämtningen kan komma att påverka Latinamerikas tillväxt. Trots de positiva ekonomiska 
tendenserna är det mycket oroväckande att 180 miljoner människor lever under 
fattigdomsgränsen och att tio av länderna i regionen fortfarande befinner sig bland de femton 
länder som uppvisar störst ojämlikhet i världen, enligt uppgifter från FN:s 
utvecklingsprogram.

EU är den främsta givaren av utvecklingsbistånd, den största investeraren och den näst största 
handelspartnern i regionen. Föredraganden är övertygad om att EU:s mångåriga samarbete 
med och stöd till Latinamerika i form av associeringsavtal och, i synnerhet, 
utvecklingsbistånd, har bidragit positivt till varje lands insatser för att befästa rättsstaten och 
minska de mest akuta fattigdomsproblemen. Nu är inte rätta tidpunkten att överge dem; det 
bör upprättas ett ramverk för incitament och de mest behövande länderna bör få fortsatt stöd. 
De länder som förbättrar sina resultat, men vars förhållanden med avseende på fattigdom och 
ojämlikhet ändå är oacceptabla, får inte straffas genom att deras bidrag avvecklas.

Efter det att EU kontinuerligt har fortsatt utveckla sina biregionala förbindelser, genom 
undertecknandet av associeringsavtalet med Centralamerika samt upprättandet av stiftelsen 
EU–Latinamerika/Västindien, investeringsmekanismen för Latinamerika och viktiga dialoger 
om klimatförändring, innovation, narkotika och migration, får dessa åtaganden inte 
åsidosättas eftersom detta skulle äventyra själva följdriktigheten i EU:s yttre politik.

Föredraganden insisterar på att en förstärkning av EU:s närvaro i Latinamerika kan vara ett 
sätt att lösa krisen. Följaktligen anser föredraganden att EU måste omorientera sin 
utvecklingspolitik. Det krävs ett samordnat och flexibelt samarbete som beaktar situationen i 
varje land och som baseras på mer omfattande indikatorer än de som mäter inkomstnivån. EU 
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måste fortsätta att samarbeta med medelinkomstländerna så att dessa når sin fulla potential 
som ledare i kampen mot fattigdomen och inom den regionala utvecklingen.

Vi får inte glömma att vårt strategiska partnerskap baseras på gemensamma värderingar och 
respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Vissa gemensamma 
utmaningar, såsom livsmedelskrisen, kampen mot klimatförändringen och den sociala 
lösningen på krisen, måste bemötas genom en förstärkt multilateralism. Därför ber 
föredraganden kommissionen att lägga fram en samstämd strategi om en gradvis avveckling 
av det bilaterala stödet till medelinkomstländerna och en förstärkning av stödet till 
låginkomstländerna. Kort sagt vill föredraganden att det nya finansieringsinstrumentet för 
utvecklingssamarbete ska få ett verkligt mervärde.

Förslaget till nästa finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete bör tillföra ett 
mervärde

Vi kan inte låta den ekonomiska krisen strypa det offentliga utvecklingsstödet. De som 
drabbas av nedskärningarna är bland de fattigaste i världen. Vi kan inte tillåta att 63 procent 
av de latinamerikanska barn och ungdomar som lever i fattigdom – enligt uppgifter från FN:s 
ekonomiska kommission för Latinamerika – faller offer för den omfattande spekulation som 
ödelägger våra ekonomier. 

Resurserna till grundläggande tjänster såsom utbildning, offentlig hälso- och sjukvård samt 
sexuell och reproduktiv hälsa får inte minskas när trycket från finans- och banksektorerna 
ökar. Det är oacceptabelt att de grundläggande tjänsterna helt har försvunnit från 
prioriteringarna i kommissionens nuvarande förslag till finansieringsinstrumentet för 
utvecklingssamarbete. Följaktligen insisterar föredraganden på att man bör behålla det 
nuvarande åtagandet om att 20 procent av biståndet ska gå till nyckelsektorerna utbildning 
och folkhälsa.

Den nuvarande tillväxtcykeln i Latinamerika har lett till stora sociala och ekonomiska 
framsteg, men i de flesta länder har detta inte inneburit några rationella förändringar vare sig i 
fråga om intäktsfördelningen eller i fråga om strategierna för att förbättra den sociala 
sammanhållningen eller för att öka satsningen på kunskap och innovation. Föredraganden 
anser att det nya förslaget till finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete måste 
tillföras ett mervärde – inte bara genom en kvantitativ ökning av biståndet, utan främst genom 
en kvalitativ förbättring av instrumentet, med en rejäl satsning på strategier för omfördelning 
och på en förstärkning av den sociala sammanhållningen.

Att bekämpa fattigdom innebär även att bekämpa ojämlikhet och utestängning, och det är på 
detta område som det nya finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete bör koncentrera 
sig. Man bör förstärka den regionala politiken och skattepolitiken, främja de grundläggande 
sociala tjänsterna, investera i vetenskap, teknik och innovation, bekämpa osäkerheten samt 
produktionen och konsumtionen av och handeln med narkotika samt främja jämställdheten.

Vi får inte glömma att det är kvinnorna och de etniska minoriteterna som främst drabbas av 
ojämlikheten och utestängningen. Ecuador har till exempel nästan 5 miljoner fattiga, vilket är 
36 procent av landets totala befolkning. Av dessa är nästan 2 miljoner kvinnor som lever i 
extrem fattigdom, dvs. att de på sin höjd äter ett mål mat om dagen. Enligt rapporter från 
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WHO utsätts dessutom 70 procent av de ecuadorianska kvinnorna mellan 15 och 44 år för 
könsrelaterat våld.

Likaså, med ett genomsnitt på omkring 25 mord per 100 000 invånare, är Latinamerika en av 
de mest våldsdrabbade regionerna i världen. Under 2010 mördades mer än 18 000 personer 
bara i Centralamerika och enligt FN:s utvecklingsprogram spenderade de centralamerikanska 
regeringarna 4 miljarder dollar på säkerhet och rättvisa. Det nya finansieringsinstrumentet för 
utvecklingssamarbete skulle kunna prioritera inte bara denna kamp mot våldet utan även 
införandet av en strategi mot korruption samt en förstärkning av företagens sociala ansvar.

Den nya planeringen av finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete bör fortsätta att 
bekämpa klimatförändringen, med specifika medel och program, i synnerhet för att anpassa 
de utsatta länderna i Latinamerika. Skyddet av den biologiska mångfalden och kampen mot 
avskogning är avgörande frågor för den hållbara utvecklingen i regionen.

Det är mycket viktigt att till fullo involvera de nationella myndigheterna och det civila 
samhället när prioriteringarna ska fastställas, liksom vid uppföljningen av programmen.

EU bör fortsätta att ta itu med de aktuella utmaningarna på global nivå och effektivisera sitt 
stöd, men bör samtidigt avsätta de resurser som krävs för att miljontals barn inte ska växa upp 
utan möjlighet att utveckla sin egen kapacitet och förbättra sina levnadsvillkor. Detta är ett 
mål som alla måste eftersträva. EU och samtliga européer måste, trots krisen, sträva efter att 
förverkliga det största humanitära projektet som någonsin tagits fram. Detta är ett ansvar som 
måste delas och stödjas av länderna i regionen, genom att det regionala samarbetet och syd–
syd-samarbetet stärks.


