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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förbättrad utvecklings- och biståndseffektivitet
(2019/2184(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av FN:s toppmöte om hållbar utveckling som hölls den 25–
27 september 2015 och det slutdokument som antogs av FN:s generalförsamling den 
25 september 2015, Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling, och 
i synnerhet mål 17 av de mål för hållbar utveckling som anges i denna agenda, som 
ålägger FN:s medlemsstater att stärka genomförandemedlen för agendan och att 
återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling1,

– med beaktande av handlingsplanen från Addis Abeba, det slutdokument som antogs vid 
den tredje internationella konferensen om finansiering för utveckling (Addis Abeba, 
Etiopien, den 13–16 juli 2015) och godkändes av FN:s generalförsamling i dess 
resolution 69/313 av den 27 juli 2015,

– med beaktande av 2019 års rapport från FN:s interinstitutionella arbetsgrupp för 
utvecklingsfinansiering om finansiering för hållbar utveckling2,

– med beaktande av Parisavtalet från UNFCCC:s 21:a partskonferens (COP 21) och av 
den elfte partskonferensen i dess funktion som partsmöte för Kyotoprotokollet (CMP 
11), som hölls i Paris, Frankrike, den 30 november till den 11 december 2015,

– med beaktande av Parisförklaringen om biståndseffektivitet, som antogs vid det andra 
högnivåmötet om biståndseffektivitet 2005, Accra-handlingsplanen, som antogs vid det 
tredje högnivåmötet om biståndseffektivitet i Accra (Ghana) 2008 samt resultatet av det 
fjärde högnivåmötet om biståndseffektivitet i Busan (Sydkorea) i december 2011, 
varigenom det globala partnerskapet för effektivt utvecklingssamarbete inleddes,

– med beaktande av slutdokumentet från Nairobi, som antogs av det andra högnivåmötet 
om det globala partnerskapet för effektivt utvecklingssamarbete som hölls i Nairobi 
(Kenya) i november och december 20163,

– med beaktande av högnivåmötet om det globala partnerskapet för effektivt 
utvecklingssamarbete den 13–14 juli 2019, som hölls i anslutning till FN:s politiska 
högnivåforum för hållbar utveckling i New York,

1 Förenta Nationernas resolution som antogs av generalförsamlingen den 25 september 2015: 
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Resolution_A_RES_70_1_EN.pdf 
2 2019 års rapport om finansiering för hållbar utveckling: 
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR2019.pdf 
3 Slutdokumentet från Nairobi som antogs av det andra högnivåmötet om det globala partnerskapet för effektivt 
utvecklingssamarbete: http://effectivecooperation.org/wp-
content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Resolution_A_RES_70_1_EN.pdf
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR2019.pdf
http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf
http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf
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– med beaktande av det 17:e mötet i styrkommittén inför högnivåmötet om det globala 
partnerskapet 2019 (den 26–27 mars 2019, Kampala, Uganda),

– med beaktande av rapporten från det globala partnerskapet för effektivt 
utvecklingssamarbete från 2019 om att göra utvecklingssamarbetet mer effektivt4,

– med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter av den 20 november 1989,

– med beaktande av artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget), där minskning och utrotning av fattigdom definieras som det främsta 
målet för EU:s utvecklingspolitik och där det anges att unionen och dess medlemsstater 
ska uppfylla de åtaganden som de har gjort inom ramen för FN och andra behöriga 
organisationer och ta hänsyn till målen för utvecklingssamarbetet vid genomförande av 
politik som sannolikt påverkar utvecklingsländerna,

– med beaktande av det nya europeiska samförståndet om utveckling av 
den 30 juni 20175,

– med beaktande av den gemensamma strategin Afrika–EU, som antogs vid det andra 
toppmötet mellan EU och Afrika i Lissabon i december 2007,

– med beaktande av det femte toppmötet mellan Afrikanska unionen och EU den 29–
30 november 2017, och toppmötets förklaring på temat ”Att investera i ungdomar för 
accelererad tillväxt för alla samt hållbar utveckling”6,

– med beaktande av den globala strategin för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik, Delade 
visioner, gemensamma åtgärder: Ett starkare Europa, som lades fram av vice 
ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik i juni 2016,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 12 maj 2016 om ökad gemensam 
programplanering,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 16 maj 2019 om årsrapporten 2019 till 
Europeiska rådet om EU:s mål för utvecklingsbiståndet7,

– med beaktande av rapporten från högnivågruppen av experter från oktober 2019 om 
Europa i världen – framtiden för den europeiska finansiella arkitekturen för utveckling8,

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 26 mars 2015 om inledande 
av EU:s internationella samarbete och utveckling av en ram för utvecklingsresultat 
(SWD(2015)0080), samt rådets slutsatser av den 26 maj 2015 om denna ram,

4 Framstegsrapport från det globala partnerskapet, 17 juni 2019: http://effectivecooperation.org/blogs-news-
resources/resource-library/ 
5 EUT C 210, 30.6.2017, s. 1. 
6 https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/33454-pr-final_declaration_au_eu_summit1.pdf 
7 Årsrapporten 2019 om EU:s mål för utvecklingsbiståndet: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-
9201-2019-INIT/sv/pdf 
8 Rådets rapport från 2019 om den europeiska finansiella arkitekturen för utveckling: 
https://www.consilium.europa.eu/media/40967/efad-report_final.pdf 

https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/33454-pr-final_declaration_au_eu_summit1.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9201-2019-INIT/sv/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9201-2019-INIT/sv/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/40967/efad-report_final.pdf
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– med beaktande av kommissionens strategiska plan 2016–2020 om internationellt 
samarbete och utveckling,

– med beaktande av kommissionens meddelande om en ny allians mellan Afrika och EU 
för hållbara investeringar och arbetstillfällen (COM(2018)0643),

– med beaktande av slutrapporten från mars 2019 från kommissionens arbetsgrupp för 
den afrikanska landsbygden om en afrikansk-europeisk agenda för omvandling av 
landsbygden9,

– med beaktande av studien från juli 2019 om tillämpningen av effektivitetsprinciperna, 
Effectiveness to Impact10,

– med beaktande av sin resolution av den 22 maj 2008 om uppföljning av 
Parisförklaringen från 2005 om biståndseffektivitet11,

– med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2011 om framtiden för EU:s budgetstöd 
till utvecklingsländer12,

– med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2011 om det fjärde högnivåmötet 
om biståndseffektivitet13,

– med beaktande av sin resolution av den 6 oktober 2015 om de lokala myndigheternas 
roll i utvecklingsländer när det gäller utvecklingssamarbete14,

– med beaktande av sin resolution av den 19 maj 2015 om finansiering för utveckling15,

– med beaktande av sin resolution av den 14 april 2016 om den privata sektorn och 
utveckling16,

– med beaktande av sin resolution av den 7 juni 2016 om EU-rapporten om en konsekvent 
politik för utveckling 201517,

– med beaktande av sin resolution av den 13 september 2016 om EU:s förvaltningsfond 
för Afrika: konsekvenserna för utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd18,

– med beaktande av sin resolution av den 22 november 2016 om ökning av 
utvecklingssamarbetets effektivitet19,

9 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/report-tfra_mar2019_en.pdf
10 Benfield och Como för AECOM International Development Europe (2019), studie om tillämpningen av 
effektivitetsprinciperna, beställd av Europeiska kommissionen (projekt nr 2018/403300/1): 
https://knowledge.effectivecooperation.org/system/files/2019-07/2019_07_Impact_study_final.pdf 
11 EUT C 279E, 19.11.2009, s. 100.
12 EUT C 33E, 5.2.2013, s. 38.
13 EUT C 131E, 8.5.2013, s. 80.
14 EUT C 349, 17.10.2017, s. 11. 
15 EUT C 353, 27.9.2016, s. 2.
16 EUT C 58, 15.2.2018, s. 209.
17 EUT C 86, 6.3.2018, s. 2.
18 EUT C 204, 13.6.2018, s. 68.
19 EUT C 224, 27.6.2018, s. 36.

https://knowledge.effectivecooperation.org/system/files/2019-07/2019_07_Impact_study_final.pdf
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– med beaktande av sin resolution av den 14 februari 2017 om översynen av det 
europeiska samförståndet om utveckling20,

– med beaktande av sin resolution av den 16 november 2017 om EU–Afrika-strategin: en 
satsning på utveckling21,

– med beaktande av sin resolution av den 17 april 2018 om genomförandet av 
instrumentet för utvecklingssamarbete, instrumentet för humanitärt bistånd och 
Europeiska utvecklingsfonden22,

– med beaktande av sin resolution av den 14 juni 2018 om de förestående förhandlingarna 
om ett nytt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och staterna i Afrika, 
Västindien och Stillahavsområdet23,

– med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2019 om den årliga strategiska 
rapporten om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling24,

– med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 27 mars 2019 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete25,

– med beaktande av sin resolution av den 28 november 2019 om de pågående 
förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och staterna 
i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet26,

– med beaktande av sin resolution av den 28 november 2019 om FN:s klimatkonferens 
2019 i Madrid, Spanien (COP 25)27,

– med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2020 om den europeiska gröna 
given28,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 26 oktober 2015 om handlingsplanen för 
jämställdhet 2016–202029,

– med beaktande av det gemensamma arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar 
Jämställdhet och kvinnors egenmakt: förändring av flickors och kvinnors liv med hjälp 
av EU:s yttre förbindelser 2016–2020 (SWD (2015)0182),

20 EUT C 252, 18.7.2018, s. 62.
21EUT C 356, 4.10.2018, s. 66.
22 EUT C 390, 18.11.2019, s. 33.
23 EUT C 28, 27.1.2020, s. 101.
24 Antagna texter, P8_TA(2019)0220.
25 Antagna texter, P8_TA(2019)0298.
26 Antagna texter, P9_TA(2019)0084.
27 Antagna texter, P9_TA(2019)0079.
28 Antagna texter, P9_TA(2020)0005.
29 https://www.consilium.europa.eu/media/2 4467/st13201-en15.pdf
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– med beaktande av kommissionens meddelande av den 12 september 2012 En grund för 
demokrati och hållbar utveckling: EU:s samarbete med det civila samhället på området 
yttre förbindelser (COM(2012)0492),

– med beaktande av studien Effective Development Cooperation - Does the EU deliver?: 
Detailed Analysis of EU Performance, beställd av Europeiska kommissionen och 
offentliggjord i maj 202030,

– med beaktande av studien från maj 2020 om effektiviteten i blandfinansiering The use 
of development funds for de-risking private investment: how effective is it in delivering 
development results?,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 15 maj 2013 Ökad egenmakt för 
partnerländernas lokala myndigheter i syfte att förbättra samhällsstyrningen och 
resultaten på utvecklingsområdet COM(2013)0280,

– med beaktande av det gemensamma meddelandet från kommissionen Mot en 
övergripande strategi för Afrika av den 9 mars 2020,

– med beaktande av rapporten av den 10 december 2018 från OECD (peer review-rapport 
om utvecklingssamarbete) om Europeiska unionen,

– med beaktande av rekommendationen av den 22 februari 2019 från OECD:s 
biståndskommitté (DAC) om kopplingen mellan humanitärt bistånd, utveckling och 
fred,

– med beaktande av OECD:s rapport av den 24 juni 2020 The impact of the coronavirus 
(COVID-19) crisis on development finance31,

– med beaktande av den särskilda rapporten om haven, kryosfären och 
klimatförändringarna (SROCC) från FN:s mellanstatliga klimatpanel (IPCC) av 
den 25 september 2019,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utveckling (A9-0212/2020), och av 
följande skäl: 

A. Utvecklingssamarbetet har förändrats under årens lopp i och med att nya globala 
utmaningar har uppstått, såsom klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald, 
migration, osäker livsmedelsförsörjning, interna konflikter, terrorism och våldsam 
extremism, samt utbrott av smittsamma sjukdomar och frekventa och allvarliga 
naturkatastrofer, särskilt i utvecklingsländer, vilket drabbar de mest utsatta. Den globala 
miljön blir alltmer komplex och osäker, med ökande konflikter och geopolitisk rivalitet. 

30https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/eu-development-effectiveness-monitoring-report-
2020_en.pdf
31http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-the-coronavirus-covid-19-crisis-on-
development-finance-9de00b3b/



PE648.376v02-00 8/26 RR\1217658SV.docx

SV

Det finns ett uppenbart behov av stärkt multilateralism och fortsatta ansträngningar för 
att öka det europeiska biståndets effektivitet och verkan.

B. Covid-19-pandemin har slagit hårt mot världen. Pandemins inverkan på 
utvecklingsländer och biståndsmottagarländer är fortfarande oklar och utgör en 
betydande belastning på biståndskapaciteten hos både givarländer och privata 
investerare.

C. Covid-19-pandemin, som har drabbat alla länder oavsett utvecklingsnivå, medför såväl 
hälsorelaterade som ekonomiska och sociala konsekvenser. Pandemin påverkar 
utvecklingssamarbetet och medför en skyldighet att säkerställa ökad effektivitet.

D. Den rådande pandemin har drabbat turismen, sjötransporter och andra havsbaserade 
sektorer hårt, och kan leda till långvariga konsekvenser för dessa sektorer, vilket 
drabbar ekonomierna i många utvecklingsländer negativt, däribland de mest sårbara 
länderna, små östater under utveckling och de minst utvecklade länderna.

E. Hur effektivt biståndet är beror på hur principen om en konsekvent politik för 
utveckling genomförs. Det behövs fortfarande fler insatser för att följa denna princip, 
särskilt på områdena för EU:s migrations-, handels-, klimat- och jordbrukspolitik.

F. EU:s och medlemsstaternas interna och externa politik bör i enlighet med principen om 
en konsekvent politik för utveckling inte påverka utvecklingsländerna negativt. Det 
läggs allt större vikt vid att främja EU:s externa politiska intressen. EU:s externa bistånd 
bör fortsätta ha biståndseffektivitet och partnerländernas behov i fokus, i enlighet med 
artikel 208 i EUF-fördraget där det fastställs att det främsta målet för 
utvecklingssamarbetspolitiken är att minska och på sikt utrota fattigdomen.

G. Både principerna om utvecklingseffektivitet och samtliga finansieringskällor för 
utvecklingsbistånd bör utformas så att man uppfyller de mål som fastställs i Parisavtalet 
om klimatet.

H. Världens befolkning växer snabbare än bruttonationalinkomsten (BNI), särskilt i Afrika 
söder om Sahara, där befolkningen väntas fördubblas under de kommande 30 åren och 
nå upp till 2,1 miljarder invånare 2050 och 3,8 miljarder till nästa sekelskifte. Trots en 
stark ekonomisk tillväxt kommer detta att leda till att ett ökat antal människor drabbas 
av fattigdom och arbetslöshet, och det finns därmed ett akut behov av att effektivt stödja 
utvecklingsländerna i deras ansträngningar att uppnå målen för hållbar utveckling.

I. En EU–Afrika-strategi som bygger på ett jämbördigt partnerskap inbegriper att beakta 
de afrikanska ländernas specifika problem när det gäller ekonomisk diversifiering, 
industrialisering, förlust av statsinkomster och regional integration.

J. Ojämlikheten mellan länder är fortfarande mycket stor, och det inverkar negativt på 
biståndets effektivitet och ändamålsenlighet.

K. Det är viktigt att sätta in åtgärder som syftar till att bygga upp och öka samhällenas 
resiliens, i synnerhet i instabila partnerländer, i länder drabbade av konflikter eller 
naturkatastrofer samt i länder som hyser flyktingar.
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L. Barns hälsa och välbefinnande är ett viktigt mål för politiken för utvecklingssamarbete.

M. EU är tillsammans med sina medlemsstater världens största givare av offentligt 
utvecklingsbistånd (2018 uppgick det till 74,4 miljarder euro, vilket motsvarar nästan 
57 % av allt offentligt utvecklingsbistånd i världen), och är fast beslutet att främja 
effektivt utvecklingssamarbete som syftar till att få ett slut på alla former av fattigdom 
och ojämlikhet, och att stödja sina utvecklingspartner i förverkligandet av Agenda 2030 
för hållbar utveckling. År 2019 spenderade medlemmarna i OECD:s biståndskommitté 
tillsammans endast 0,3 % av sin BNI på offentligt utvecklingsbistånd, och det var bara 
fem medlemmar som uppfyllde eller översteg utgiftsmålet (Storbritannien, Sverige, 
Danmark, Luxemburg och Norge).

N. Principerna om länders demokratiska egenansvar och anpassning, med fokus på resultat, 
inkluderande partnerskap, öppenhet och ansvarsskyldighet, bör ligga till grund för alla 
former av utvecklingssamarbete, för att säkerställa att utvecklingsfinansiering används 
effektivt och ändamålsenligt så att målen för hållbar utveckling kan uppnås.

O. Det globala partnerskapet för effektivt utvecklingssamarbete har till uppgift att främja 
principerna om biståndseffektivitet. Det har tre strategiska prioriteringar som kommer 
att genomsyra dess bidrag till av årtiondet för åtgärder, nämligen främjandet av 
utvecklingseffektivitet för att påskynda genomförandet av Agenda 2030, skapandet av 
bättre partnerskap och utnyttjandet av övervakning för att handla. 

P. I studien Effective Development Cooperation - Does the EU deliver?: Detailed Analysis 
of EU Performance påpekas att EU:s medlemsstater och institutioner i mindre grad 
anpassar sig till effektivitetsprinciperna och relaterade indikatorer, särskilt när det gäller 
förutsägbarhet, användning av indikatorer tagna från partnerländernas egna 
resultatramar, användning av partnerländernas offentliga system för finansiell styrning, 
åtagandet att engagera partnerregeringar i projektutvärderingarna, samt öppen 
rapportering.

Q. EU:s utvecklingspolitik och partnerskap måste bygga på hållbart politiskt och 
ekonomiskt samarbete med partner på lika villkor, med respekten för mänskliga 
rättigheter i centrum. Utvecklingspolitiken måste ta hänsyn till situationen för 
tvångsförflyttade personer, sårbara befolkningsgrupper samt migranter och asylsökande.

R. Med tanke på det ökade antalet utdragna kriser bör EU fortsätta sina ansträngningar att 
omsätta kopplingen mellan humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete i praktiken, 
i syfte att uppnå långvariga resultat.

S. Fragmenteringen av biståndet är fortfarande en utmaning till följd av det stora antalet 
givare och biståndsorgan samt den bristande samordningen av deras verksamhet och 
projekt.

T. Under programplaneringsprocessen är det nödvändigt att garantera ett brett samråd 
i partnerländerna med alla berörda aktörer: lokala myndigheter, nationella parlament, 
det civila samhället, lokala icke-statliga organisationer, kvinnoföreningar, 
marginaliserade grupper, FN och dess organ, små och medelstora företag och den 
privata sektorn.
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U. Utan en bottom-up-strategi för utveckling är det omöjligt att maximera 
utvecklingsresultaten. Genom förbättrat utbyte av konkreta exempel och råd i fråga om 
lyckade projekt på fältet i partnerländerna kommer principerna att kunna införas 
effektivt och göra att de avsedda resultaten uppnås framgångsrikt.

V. Ett effektivt engagemang från den privata sektorn bör bygga på de fem 
Kampalaprinciperna: inkluderande nationellt egenansvar, resultat och riktade effekter, 
inkluderande partnerskap, öppenhet och ansvarsskyldighet och att ingen ska hamna 
utanför.

W. Det finns i partnerländerna åtskilliga andra aktörer och givare som tillhandahåller 
humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd.

X. Även om EU-institutionerna och medlemsstaterna, lokala och regionala myndigheter 
samt internationella organisationer och organisationer i det civila samhället har en stor 
mängd data och sakkunskap, sprids inte denna kunskap i tillräcklig omfattning. Den bör 
göras mer tillgänglig och användas i det politiska beslutsfattandet.

Y. Trepartssamarbete är särskilt effektivt för att förbättra samarbetet för att hantera 
gemensamma utmaningar, såsom förebyggande, hantering och återhämtning vid 
naturkatastrofer som saktar ner och stör utvecklingen, säkerhetsutmaningar i den större 
regionen, eller anpassning av små affärsmodeller till de nya ekonomiska utmaningar 
som uppstått under coronaviruskrisen.

Z. För att utforma och genomföra en effektiv biståndspolitik krävs en mer djupgående 
kunskap om biståndets påverkan och den övergripande miljön där utvecklingsbiståndet 
verkar.

AA. Tillgängliga och tillförlitliga uppgifter om bistånd stärker insynen i biståndsflödena och 
hjälper alla utvecklingspartner i deras planerings- och samordningsprocesser. 
Internationella standarder som stöds av det internationella initiativet för öppenhet 
i biståndet gör dessa uppgifter jämförbara. För att uppnå utvecklingsresultat och arbeta 
i riktning mot målen för hållbar utveckling behövs detaljerade data om den lokala 
kontexten, en överenskommen uppsättning resultat att sikta på, samordnade insatser för 
att arbeta mot dem och snabb återkoppling från allmänheten för att underlätta 
ansvarsskyldigheten.

AB. Jämställdhet är en central princip i EU:s utvecklingsbistånd. Utvecklingspolitiken har 
ett annat slags verkan för kvinnor och flickor. Det råder brist på könsuppdelade data på 
utvecklingsområdet.

AC. Biståndspolitik som gynnar jämställdhet är bevisat mer effektiv när det gäller att uppnå 
målen för hållbar utveckling, framför allt att bekämpa fattigdomen och främja 
utbildning.

AD. Det finns en påtaglig risk för att fördelarna med utvecklingsbistånd, utländska 
direktinvesteringar och humanitärt bistånd fångas upp av den politiska och ekonomiska 
eliten i partnerländerna. Med detta i åtanke behövs utvecklingssamarbete som syftar till 
att få till stånd omvälvande förändringar i de politiska ekonomierna, särskilt i fråga om 
styrning, maktfördelning, social utestängning, social trygghet och tillgång till resurser, 
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samt samverkan med den globala ekonomin. Detta visar på behovet av att genom 
utvecklingssamarbetet stödja och främja principerna om god förvaltning, rättsstaten, 
maktfördelning och främjandet av mänskliga rättigheter.

AE. Förenta nationernas konferens för handel och utveckling (Unctad) uppskattar att 
utvecklingsländerna behöver 1 biljon US-dollar i skuldlättnad efter covid-19. 
Världsbanken, IMF, G20 och G7 har vidtagit skuldlättnadsåtgärder för världens 
fattigaste länder. Dessa åtgärder bör kompletteras så att utvecklingsbiståndet effektivt 
kan uppfylla målen för hållbar utveckling, däribland tillgång till grundläggande tjänster, 
god samhällsstyrning och grundläggande mänskliga rättigheter i utvecklingsländerna.

AF. EU finns på alla hav via sina utomeuropeiska territorier, både de yttersta randområdena 
och de utomeuropeiska länderna och territorierna, och det är av yttersta vikt att unionen 
utvecklar regionala strategier som så mycket som möjligt tar hänsyn till behoven på 
lokal nivå.

AG. Lokala myndigheter har en central roll vid uppnåendet av målen för hållbar utveckling, 
och det decentraliserade samarbetet måste stå i centrum för EU:s utvecklingsstrategi.

AH. Utvecklingspolitiken måste beakta anpassning till följderna av klimatförändringar 
i fråga om förflyttningar av sårbara befolkningsgrupper och förvärrad social ojämlikhet, 
i syfte att utrota fattigdomen.

AI. Beloppet för de intäkter som utvecklingsländer förlorar på grund av olagliga finansiella 
flöden, däribland skatteflykt, är mer än dubbelt så stort som det belopp de tar emot 
genom officiella externa källor, däribland utvecklingsbistånd.

AJ. EU-institutionerna använder i lägre grad ländernas egna resultatramar och 
planeringsverktyg (förvaltning av de offentliga finanserna), trots att dessa spelar en 
avsevärd roll för ett effektivt utvecklingssamarbete, för att uppnå målen för hållbar 
utveckling samt för att uppnå jämställdhet, då de inverkar positivt när det gäller att 
integrera ett jämställdhetsperspektiv. I detta avseende behövs det ett utökat åtagande.

1. Europaparlamentet betonar att effektivitet innebär att åstadkomma fler och bättre 
resultat, uppnå målen för hållbar utveckling samt att inte lämna någon utanför. 
Parlamentet anser att det europeiska utvecklingssamarbetet ger större, snabbare och mer 
hållbara resultat när det anpassas till partnerländernas egna insatser och lokala behov, 
samordnas med andra givares insatser och genomförs via deras partners institutioner 
och system samt via lokala aktörer och det civila samhället, till stöd för prioriteringar 
som har överenskommits genom inkluderande och rättvisa politiska processer som 
säkerställer demokratiskt nationellt egenansvar och deltagande av alla berörda parter.

2. Europaparlamentet understryker att EU, i egenskap av världens största givare och en 
viktig internationell aktör för regelbaserad multilateralism och demokrati, bör använda 
sina kraftfulla instrument och biståndsformer på ett samordnat sätt för att möjliggöra 
uppgiftsdelning och undvika fragmentering av biståndet, och identifiera prioriteringar 
där det på ett ändamålsenligt sätt kan ge störst mervärde. 

3. Europaparlamentet understryker att EU i sina partnerländer bör föregå med gott 
exempel när det gäller att använda principerna om ändamålsenligt och effektivt bistånd 
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för att uppnå verkliga resultat och nå målen för hållbar utveckling, samtidigt som ingen 
lämnas utanför. Parlamentet betonar i detta sammanhang den verkan som EU:s 
användning av utvecklingsbistånd och utländska direktinvesteringar skulle kunna har 
för att komma till rätta med de bakomliggande orsakerna till migration och 
tvångsförflyttningar. 

4. Europaparlamentet betonar behovet av att genomföra de politiska målen i det nya 
europeiska samförståndet om utveckling på ett mer strategiskt och målinriktat sätt 
i varje partnerland, och därmed tillämpa strategin med koppling mellan humanitärt 
bistånd och utvecklingssamarbete, med respekt för principen om en konsekvent politik 
för utveckling. Parlamentet understryker att biståndsprogrammen bör kombineras med 
en analys av skuldhållbarheten och ta hänsyn till behovet av att stärka den 
parlamentariska kontrollen i ett partnerland. 

5. Europaparlamentet betonar att EU måste fortsätta att noga övervaka hur medlen 
används och vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika missbruk av biståndsmedel, 
och då säkerställa överensstämmelse med EU:s politiska mål och värden i 
utvecklingssamarbetet. Parlamentet efterlyser effektiva mekanismer för att kunna 
kontrollera det slutgiltiga målet för dessa medel noggrant och bedöma de projekt som 
fått finansiering. 

6. Europaparlamentet betonar att god samhällsstyrning är en avgörande faktor för att 
biståndsmedlen ska fördelas rättvist och på lämpligt sätt, och påpekar att uppnåendet av 
målen för hållbar utveckling och därmed en effektiv användning av medlen, i hög grad 
är beroende av partnerländernas förmåga att använda medlen på ett rättvist och öppet 
sätt.

7. Europaparlamentet uppmanar EU att engagera sig direkt och bygga inkluderande 
hållbara partnerskap med ursprungsländer och transitländer för migration, baserat på de 
specifika behoven i varje land och migranternas enskilda omständigheter. 

8. Europaparlamentet understryker att principerna i det globala partnerskapet för effektivt 
utvecklingssamarbete bygger på viktiga och bestående lärdomar från tidigare 
utvecklingsstrategier och praxis, inbegripet både framgångar och misslyckanden, och att 
dessa principer förblir viktiga uttryck för multilateralt samarbete och multilateral 
samordning som EU har åtagit sig att upprätthålla. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att använda sitt medlemskap i det globala partnerskapet för effektivt 
utvecklingssamarbete och i OECD:s biståndskommitté samt sin röst i internationella 
forum och de internationella finansinstitutens styrningsstrukturer för att ytterligare 
stärka effektivitetsprinciperna och uppmuntra till att de efterlevs och genomförs i alla 
former av utvecklingssamarbete och av alla inblandade aktörer. 

9. Europaparlamentet erkänner att effektivt utvecklingssamarbete inte kan åstadkommas 
endast genom EU-samarbete och att det endast kan bli effektivt på riktigt om alla 
utvecklingsaktörer samarbetar. Parlamentet uttrycker oro för att den fragmentering och 
det kringgående av partnerländernas system som blir följden av att andra aktörer inte 
respekterar och genomför effektivitetsprinciperna i sina samarbetsprogram leder till att 
biståndet som helhet blir mindre effektivt och verkningsfullt, vilket även gäller 
EU-biståndet.
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10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att minst två gånger om året offentliggöra 
en lägesrapport om biståndseffektivitet, som omfattar gemensam planering, gemensamt 
genomförande och gemensamma resultatramar, samt EU-institutionernas, 
medlemsstaternas och de regionala myndigheternas åtgärder. Parlamentet understryker 
att denna rapport bör baseras på gemensamt överenskomna mål och politiska mål, 
särskilt målen för hållbar utveckling och samförståndet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att samråda med berörda parter under utarbetandet av denna rapport och 
att lägga fram rapporten för parlamentet.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att utöka den gemensamma 
programplaneringen mellan EU och dess medlemsstater. Parlamentet påpekar att EU 
och medlemsstaterna på landsnivå behöver gå längre än att bara konsolidera befintliga 
bilaterala utvecklingsprioriteringar och utvecklingsåtgärder och inta en gemensam 
europeisk hållning om strategiska frågor i den politiska dialogen med partnerländer, 
som även bör ta hänsyn till organ för regional integration som EU:s motparter när så är 
lämpligt och innovativa finansieringsmetoder, såsom blandfinansiering och garantier. 
Parlamentet efterlyser tydliga och genomförbara åtaganden som tar i beaktande tidigare 
strategier och praxis.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att regelbundna möten mellan EU 
och medlemsstaternas företrädare, genomförandeorgan, internationella organisationer, 
lokala och regionala myndigheter och organisationer i det civila samhället, äger rum på 
plats i respektive partnerland för att identifiera utmaningar och möjligheter, och att det 
efterföljande gemensamma svaret och genomförandet uppfyller de identifierade 
behoven. Parlamentet påpekar att gemensam programplanering, under 
uppdragschefernas ledning, har visat sig framgångsrikt sett till politisk samstämmighet 
över de politiska strategierna samt handels-, utvecklings- och säkerhetsstrategierna. 
Parlamentet uppmanar också EU och dess medlemsstater att delta i ett gemensamt 
genomförande och en gemensam utvärdering, och efterlyser mekanismer för delat 
ansvar gentemot medborgarna. Parlamentet uppmanar EU att arbeta med icke-
traditionella givare som kan visa att de följer principerna om biståndseffektivitet. 

13. Europaparlamentet välkomnar rådets beslut av den 8 juni 2020 i vilket man 
understryker ”vikten av att alla aktörer som är engagerade i Team Europe samordnar 
sina åtgärder, och genomför informations- och kommunikationsinsatser på landsnivå, 
inom EU, i partnerländer och i globala och multilaterala forum”. Parlamentet ber 
kommissionen och medlemsstaterna att följa detta arbetssätt i framtiden i samband med 
alla utvecklingsrelaterade åtgärder, programplanering och genomförande. Parlamentet 
upprepar sina begäranden från 201332 och 201733 och ber kommissionen att, på 
grundval av artiklarna 209 och 210 i EUF-fördraget, lämna in ett förslag till en rättsakt 
gällande lagstiftningsaspekter av EU:s givarsamordning om utvecklingsbistånd.

14. Europaparlamentet betonar att med tanke på det framtida genomförandet av 
instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete 
bör den gemensamma programplaneringen och det gemensamma genomförandet för 

32 Resolution av den 11 december 2013 med rekommendationer till kommissionen om givarsamordning på EU-
nivå av utvecklingsbistånd - EUT C 468, 15.12.2016, s. 73.
33 Resolution av den 14 februari 2017 om översynen av det europeiska samförståndet om utveckling - EUT C 252, 
18.7.2018, s. 62.
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EU, dess medlemsstater och EU:s partner för utvecklingsfinansiering bygga på 
principerna om biståndseffektivitet. Parlamentet anser att EU kollektivt bör fastställa 
strategiska prioriteringar och identifiera investeringsbehov/investeringsgap under fasen 
före programplaneringen och därefter undersöka olika sätt att optimera uppsättningen 
metoder i EU-institutionernas verktygslåda, inbegripet bidrag, bidrag i form av 
budgetstöd och EIB-lån, samt finansiering från medlemsstaterna. Parlamentet är i detta 
avseende bekymrat över att de minst utvecklade länderna ser en ökning av bundet 
bistånd och upprepar att avbindning av bistånd kan minska kostnaderna med 15–30 %.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att programplaneringen för 
och genomförandet av dessa metoder samordnas, anpassas strategiskt efter 
partnerländernas prioriteringar och processer och inriktas på att åstadkomma resultat 
och verkningar som gör skillnad för att uppnå målen för hållbar utveckling i varje 
partnerlands egen särskilda kontext. Parlamentet understryker behovet av att göra det 
lättare att skapa marknader som är självförsörjande och att säkerställa att goda 
exitrutiner tas i beaktande under fasen före programplaneringen. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att öka sina ansträngningar för att avbinda sitt offentliga 
utvecklingsbistånd i enlighet med åtagandena i det europeiska samförståndet om 
utveckling och att uppmuntra alla som deltar i utvecklingssamarbete, däribland 
tillväxtekonomier, att göra detsamma. Parlamentet uppmuntrar till lokal upphandling 
och egenansvar.

16. Europaparlamentet betonar att parlamentets mandat för instrumentet för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete kräver 
bestämmelser för att förbättra finansiella aktörers människorättsrelaterade, miljömässiga 
och sociala efterlevnad vid användningen av blandfinansierings- och garantimekanismer 
genom garantin för yttre åtgärder inom EFHU+. Parlamentet påminner om att 45 % av 
finansieringen via EFHU+ och garantin för yttre åtgärder enligt parlamentets ståndpunkt 
ska tilldelas investeringar som bidrar till klimatmål, miljöförvaltning och miljöskydd, 
biologisk mångfald och bekämpning av ökenspridning, varav 30 % av den totala 
finansieringsramen ska avsättas för begränsning av och anpassning till 
klimatförändringarna.

17. Europaparlamentet påpekar att EU har satt upp ambitiösa mål för miljö- och 
klimatskyddet och uppmanar EU att genom ett nära samarbete stödja partnerländerna 
och stå vid deras sida så att de kan uppnå både sina egna avtalsenliga och självpålagda 
klimat- och miljöskyddsmål med tillhörande strategier, eftersom ett hållbart utnyttjande 
av egna resurser utgör grundvalen för många partnerländers ekonomi och är avgörande 
för uppnåendet av målen för hållbar utveckling.

18. Europaparlamentet uppmanar EU:s institutioner och medlemsstater och andra offentliga 
och icke-statliga aktörer som är aktiva inom utvecklingssamarbete att utbyta material 
och erfarenheter om vilka slags utvecklingsinsatser som brukar vara framgångsrika och 
vilka som har misslyckats, visat sig svåra att genomföra eller inte haft avsedd verkan.

19. Europaparlamentet välkomnar den oberoende rapporten från högnivågruppen av 
experter på europeisk finansiell arkitektur för utveckling, och efterlyser inrättandet av 
en europeisk bank för investeringar och hållbar utveckling.



RR\1217658SV.docx 15/26 PE648.376v02-00

SV

20. Europaparlamentet betonar att ansvarsskyldighet för alla offentliga utgifter, inbegripet 
offentligt utvecklingsbistånd, är avgörande både i Europa och i partnerländerna. 
Parlamentet anser att ansvarsskyldighet kräver starka institutioner och att det är av 
avgörande betydelse att ha tydliga och överenskomna mål för det europeiska offentliga 
utvecklingsbiståndet för att säkerställa fortsatt offentligt stöd till EU:s 
utvecklingssamarbete. Parlamentet påminner om att partnerskap och samarbete med det 
civila samhället och icke-statliga organisationer kan förbättra ansvarsskyldigheten 
i fråga om det offentliga utvecklingsbiståndets offentliga utgifter. Parlamentet 
understryker den roll som civilsamhällets organisationer spelar för mobiliseringen av 
medel för att genomföra målen för hållbar utveckling. 

21. Europaparlamentet betonar vidare att ansvarsskyldighet kräver öppna och stabila 
förfaranden, omsorg om effektivitet och påvisbara resultat, en grundlig förhands- och 
efterhandsutvärdering, en kritisk analys av misslyckanden samt lärdomar om hur 
effektiva och hållbara resultat kan uppnås. Parlamentet uppmanar därför kommissionen 
att samordna en alleuropeisk standardisering av effektindikatorer för att kunna göra en 
jämförelse mellan medlemsstaterna av hur ändamålsenliga och effektiva projekten är.

22. Europaparlamentet uppmanar mottagarländernas parlament att anta nationella strategier 
för utvecklingsbistånd i syfte att förbättra givarnas ansvarsskyldighet och de 
mottagande regeringarnas egenansvar, inklusive de lokala myndigheterna, för att utrota 
korruption och alla former av biståndsslöseri och förbättra villkoren för att ta emot 
budgetstöd samt, på lång sikt, minska biståndsberoendet.

23. Europaparlamentet betonar vikten av att EU:s offentliga utvecklingsbistånd fokuserar 
ännu mer på att minska ojämlikhet, få ett slut på fattigdomen och inte lämna någon 
utanför.

24. Europaparlamentet betonar att ändamålsenligt och effektivt bistånd till strategier och 
kapacitetsutveckling som leds av länderna själva minskar barnadödligheten och att 
investeringar i barns välbefinnande är grundläggande för att bryta fattigdomscykeln, 
däribland att bekämpa tvångsarbete och barnarbete.

25. Europaparlamentet anser att resultatbaserade strategier är av avgörande betydelse för 
EU:s partnerländer och grundläggande för att de ska kunna uppnå målen för hållbar 
utveckling för medborgarna. Parlamentet betonar dock vikten av att ta hänsyn till 
mångfalden i de särskilda situationerna i och utmaningarna för partnerländerna, särskilt 
de minst utvecklade länderna och instabila länder. Parlamentet uppmanar EU och dess 
medlemsstater att stödja och använda partnerländernas egna nationella ramar för 
resultatmätning samt deras övervaknings- och statistiksystem, och att under alla faser 
engagera alla berörda aktörer: lokala myndigheter, nationella parlament, det civila 
samhället, inbegripet kvinnoorganisationer och marginaliserade grupper, och den 
privata sektorn, med fokus på små och medelstora företag. Parlamentet betonar att 
investeringar i kapacitetsuppbyggnad av lokala organisationer i det civila samhället är 
en nödvändig förutsättning för effektivt bistånd.

26. Europaparlamentet konstaterar att biståndseffektiviteten är svår att mäta på många 
områden, men uppmanar kommissionen att undersöka lämpliga indikatorer för 
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bedömning och att utnyttja resultaten för att ta fram landsspecifik information om 
utvecklingsbiståndets effektivitet och utarbeta förslag till bästa praxis.

27. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att öka sitt engagemang för 
transparenta dataflöden genom kontinuerliga investeringar i visualisering av data, 
statistisk rapportering och publicering av öppna data, tillämpning av internationella 
standarder som Iati (det internationella initiativet för öppenhet i biståndet) och 
regelbunden uppdatering och utveckling av EU Aid Explorer. Parlamentet uppmuntrar 
EU att utöka sina insatser för att säkerställa allmänhetens tillgång till och spridning av 
uppgifter och rapportering om hur EU:s utvecklingsbistånd används. Parlamentet 
upprepar i detta avseende att kommissionen bör offentliggöra årsrapporten om 
genomförandet av Europeiska unionens instrument för finansiering av yttre åtgärder 
innan ansvarsfrihetsförfarandet inleds för det aktuella året.

28. Europaparlamentet påpekar att jämställdhet är avgörande för en hållbar utveckling och 
att framsteg i kampen mot diskriminering av och våld mot kvinnor och flickor 
i partnerländerna bör betraktas som en väsentlig aspekt av biståndseffektiviteten. 
Parlamentet påminner att utvecklingssamarbete kan påverka flickor och pojkar, och män 
och kvinnor, olika.

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna samt alla 
utvecklingspartner att prioritera jämställdhet genom ökad användning av 
jämställdhetsintegrering, jämställdhetsbudgetering och jämställdhetsinriktning. 
Parlamentet betonar dessutom behovet av att samla in jämförbara och könsuppdelade 
uppgifter för att främja en övergripande och harmoniserad strategi för EU:s rapportering 
om jämställdhetsmål, och att stödja kvinnor så att de blir starka aktörer för utveckling 
i och utanför sina samhällen.

30. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att anpassa sitt bistånd efter 
effektivitetsprinciperna och tillhörande indikatorer, i synnerhet förutsägbarhet, 
användning av indikatorer som hämtas från partnerländernas egna resultatramar, 
användning av partnerländernas offentliga system för finansiell styrning och åtagandet 
att engagera partnerregeringarna i projektutvärderingar, samt öppen rapportering.

31. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i högre grad rationalisera sitt bistånd 
efter gemensamma EU-biståndsmål, så att EU:s utvecklingspolitik som helhet blir mer 
effektiv.

32. Europaparlamentet stöder en katalytisk och övergripande metod som bygger på 
decentraliserade behovsbedömningar och programplanering nedifrån och upp, som 
gynnar lokalt ägarskap och innehåller en noggrann analys av situationen och samråd 
med det civila samhället och andra berörda parter i varje partnerland, i nära samarbete 
med lokalsamhället och lokala organisationer. 

33. Europaparlamentet uppmuntrar en förstärkning av syd-syd-samarbetet och 
trepartssamarbetet, bland annat för projekt som inriktas på effektivare regionalt 
samarbete och regional integration samt ett mer effektivt deltagande av de yttersta 
randområdena och de utomeuropeiska länderna och territorierna i genomförandet av det 
europeiska utvecklingssamarbetet i deras respektive geografiska områden, på alla 
förvaltningsnivåer, i syfte att stödja uppnåendet av målen för hållbar utveckling och 
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återhämtningen från covid-19-pandemin. Parlamentet betonar att kapaciteten 
i medelinkomstländer – däribland länder som nyligen kunnat avföras från förteckningen 
över mottagare av offentligt utvecklingsbistånd hos OECD:s kommitté för 
utvecklingsbistånd – bör engageras där så är relevant.

34. Europaparlamentet betonar att för att göra utvecklingsbiståndet mer effektivt, leverera 
långvariga resultat och tillgodose lokala behov, särskilt i utdragna kris- och 
efterkrissituationer, är det absolut nödvändigt att förbättra samordningen av humanitärt 
bistånd och utvecklingsbistånd och att stärka kopplingen mellan humanitärt bistånd och 
utvecklingssamarbete och dess kopplingar till åtgärder som rör fred och säkerhet i 
utvecklingsländerna. Parlamentet uppmanar EU att vidareutveckla en sådan strategi.

35. Europaparlamentet erkänner värdet av förutsägbar och flexibel finansiering, däribland 
flerårig humanitär finansiering för utdragna kriser och utvecklingsbiståndsprogram som 
kan anpassas till oförutsedda humanitära kriser.

36. Europaparlamentet understryker betydelsen av att stärka det civila samhällets 
organisationer i deras roll som oberoende utvecklingsaktörer. Parlamentet betonar att en 
möjliggörande och öppen miljö för organisationer i det civila samhället är förenlig med 
internationellt avtalade rättigheter och gör att dessa organisationer kan bidra maximalt 
till utvecklingen. Parlamentet uttrycker sin oro för att utrymmet för civilsamhällets 
organisationer krymper i många partnerländer. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
förbättra tillgången till finansiering för organisationer i det civila samhället, däribland 
i partnerländer.

37. Europaparlamentet betonar att det är viktigt att genomföra utbyte av bästa praxis och 
samordning och samarbete av politik och åtgärder mellan EU och de andra aktörer, 
exempelvis FN och dess organ, som tillhandahåller bistånd i partnerländerna. 
Parlamentet understryker att detta är ännu mer avgörande i instabila partnerländer, 
i länder som berörs av konflikter eller naturkatastrofer, samt i länder som hyser 
flyktingar. Parlamentet anser i detta sammanhang att det är nödvändigt att sätta 
lokalsamhällenas motståndskraft i centrum och stödja åtgärder som syftar till att 
utveckla riskbaserade program och utbildningsprogram för nödsituationer, engagera 
samhället och gynna partnerskap.

38. Europaparlamentet begär att kommissionen och medlemsstaterna stärker samarbetet 
med lokala myndigheter i partnerländerna, men också inom EU. Parlamentet begär att 
budgetstöd som biståndsform också ska kunna användas på lokal och regional nivå, och 
att omfördelningsmekanismer mellan olika förvaltningsnivåer och mellan regioner ska 
utvecklas i syfte att minska skillnader och ojämlikhet i de enskilda länderna och se till 
att ingen lämnas utanför.

39. Europaparlamentet understryker kyrkors och missionsorganisationers roll i humanitärt 
bistånd och utvecklingsbistånd och deras betydelse på fältet, då de är bland de största 
icke-statliga organisationerna som är aktiva på utvecklings- och biståndsområdet. 
Parlamentet betonar att arbete med religiösa ledare i många lokala samhällen i 
utvecklingsländer ofta är det mest effektiva sättet att nå en behövande lokalbefolkning.

40. Europaparlamentet erkänner det civila samhällets väsentliga roll som partner, både 
under samrådsprocessen och som leverantör av tjänster. Parlamentet uppmanar mot 
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denna bakgrund kommissionen och medlemsstaterna att erkänna och stärka deras roller 
för att åstadkomma inkluderande partnerskap för utveckling.

41. Europaparlamentet uppmanar till starkare fokus på lokala små och medelstora företag, 
småbrukare och egenmakt åt kvinnor, då denna strategi har visat sig särskilt effektiv för 
att minska fattigdom och ojämlikhet och stärka det civila samhället.

42. Europaparlamentet framhåller att den privata sektorns engagemang – på lokal, nationell, 
bilateral och internationell nivå – är viktigt för uppnåendet av målen för hållbar 
utveckling, för mobiliseringen av ytterligare utvecklingsfinansiering och för övergången 
till ekonomisk utveckling, tillväxt och välstånd. 

43. Europaparlamentet efterlyser insatser för att säkerställa att den privata sektorn anpassar 
sig till utvecklingsprioriteringarna för nationella regeringar och det civila samhället 
i utvecklingsländerna och till lokalbefolkningarnas behov, särskilt behoven hos 
marginaliserade och utsatta grupper, och för att anpassa den privata sektorns deltagande 
i utvecklingssamarbetet till effektivitetsprinciperna och Kampalaprinciperna, samtidigt 
som öppenheten, övervakningen och utvärderingen av utländska direktinvesteringar och 
globala värdekedjor förbättras, liksom respekten för mänskliga rättigheter och 
principerna om tillbörlig aktsamhet.

44. Europaparlamentet uppmanar EU:s institutioner och organ att utarbeta en tydlig, 
strukturerad, öppen och ansvarsfull ram för partnerskap och allianser med den privata 
sektorn i utvecklingsländerna, och understryker samtidigt att det parallellt med en 
utökad roll för den privata sektorn är viktigt att utveckla institutionell kapacitet.

45. Europaparlamentet understryker att alla aktörer, inbegripet den privata sektorn, måste 
bidra till agendan för effektivitet genom aktivt deltagande, planering och genomförande, 
ömsesidig ansvarsskyldighet och öppenhet, övervakning och utvärdering. Parlamentet 
betonar att givarna bör förbättra förutsägbarheten och skyndsamheten när de arbetar 
med dessa aktörer som genomförandepartner och leverantörer av grundläggande 
tjänster, för att verkligen nå ut till de mest utsatta delarna av befolkningen.

46. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa att 
aktörer i den privata sektorn som deltar i utvecklingspartnerskap följer principen om 
företags ansvarsskyldighet för mänskliga rättigheter och miljön under projektens hela 
livscykel, i överensstämmelse med FN:s Global Compact-initiativ om mänskliga 
rättigheter, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, ILO:s 
grundläggande arbetsnormer och FN:s konvention mot korruption. Parlamentet 
upprepar sin uppmaning om en rättslig ram för EU till stöd för obligatorisk tillbörlig 
aktsamhet för företagen, för att säkerställa att investerare från EU agerar ansvarsfullt 
internationellt och lokalt och bidrar till lokal utveckling i utvecklingsländer.

47. Europaparlamentet upprepar att privat utvecklingsbistånd måste respektera FN:s 
vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, ILO:s normer och OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag. Parlamentet betonar vidare att biståndet måste 
omfattas av åtaganden att säkerställa god samhällsstyrning, fattigdomsminskning och 
skapande av välstånd genom hållbara investeringar, och även att minska ojämlikhet, 
främja mänskliga rättigheter och miljönormer och ge de lokala ekonomierna egenmakt.
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48. Europaparlamentet betonar att för att röra sig bort från dynamiken givare–mottagare och 
ge partnerländerna egenmakt över sina utvecklingsprioriteringar så att de kan uppfylla 
målen om hållbar utveckling, måste EU:s strategiska ramar för utveckling inbegripa 
konkreta åtgärder till stöd för ökad inhemsk resursmobilisering i partnerländerna, såsom 
stöd till kampen mot korruption och utvecklingen av progressiva skattesystem som tar 
itu med skatteflykt och skatteundandragande.

49. Europaparlamentet välkomnar EU:s användning av olika verktyg för 
utvecklingsfinansiering för att utrota fattigdomen och uppnå målen för hållbar 
utveckling. Parlamentet betonar att givarna behöver prioritera bidragsbaserad 
finansiering, särskilt till de minst utvecklade länderna, i en kontext där de fattiga 
länderna redan före covid-19-pandemins utbrott lade mer pengar på lånekostnader än på 
hälso- och sjukvårdstjänster.

50. Europaparlamentet noterar att kommissionen tänker sig en allt mer framträdande roll för 
blandfinansierings- och garantimekanismer i EU:s utvecklingspolitik, på bekostnad av 
andra biståndsformer. Parlamentet betonar att även om blandfinansiering har vuxit fort 
finns det få bevis för att det har effekter för utvecklingen, då den mesta 
blandfinansieringen just nu går till medelinkomstländer och bara en liten andel går till 
de minst utvecklade länderna. Parlamentet understryker det kritiska yttrandet från 
Europeiska revisionsrätten om hanteringen av och effektiviteten i kommissionens 
genomförande av Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU). Parlamentet 
uppmanar följaktligen EU och dess medlemsstater att inta en försiktig hållning till 
blandfinansiering och säkerställa att all finansiering som sätts in genom en kombination 
av bidrag och lån uppfyller principerna för utvecklingseffektivitet.

51. Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta sina insatser för att stödja partnerländerna 
med att genomföra smart, målinriktad och anpassningsbar politik, som kan bidra till att 
nå målen för hållbar utveckling på effektivast möjliga sätt. Parlamentet påminner här 
om forskningens och utvecklingens avgörande roll för att gynna innovation och 
entreprenörskap, med positiva spridningseffekter till alla sektorer i de lokala 
ekonomierna. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att 
utöka samarbetet om forskning och utveckling och stärka investeringarna i strategisk 
lokal produktionskapacitet, speciellt när det gäller hälsa, och inbegripet för de nyaste 
bioläkemedelsprodukterna, för att stärka oberoendet från globala leveranskedjor.

52. Europaparlamentet understryker den viktiga roll som organisationer i det civila 
samhället har för att identifiera behoven och leverera utvecklingsbistånd direkt till de 
fattiga, underprivilegierade och utsatta. Parlamentet uppmanar dock till förbättrad 
samordning av biståndet som fördelas från icke-statliga organisationer och andra givare, 
för att säkerställa förutsägbarhet i biståndet och undvika fragmentering av bistånd, 
överlappande åtgärder och länder som ur biståndssynvinkel försummas av 
utvecklingssamfundet.

53. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt undersöka om de administrativa 
kraven för att få tillgång till EU-finansiering är rimliga. Parlamentet beklagar i 
sammanhanget att EU-bidrag blir allt mer otillgängliga och oattraktiva för icke-statliga 
organisationer på grund av krav på att begränsa stödkostnaderna och en tilltagande 
arbetsbörda med administration och revision. 
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54. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätta ett nätverk av och engagera sig 
med tillförlitliga icke-statliga partner, såsom lokala civila organisationer, kyrkor, 
trossamfund och organ i medlemsstaterna som är specialiserade på att genomföra 
projekt i mindre skala. 

55. Europaparlamentet bekräftar på nytt att investeringar i lokal och nationell infrastruktur 
i olika omfattning för centrala lokala och nationella projekt utgör det effektivaste sättet 
för bistånd att stimulera och förbättra den ekonomiska och sociala utvecklingen för hela 
befolkningen.

56. Europaparlamentet framhåller att skuldlättnadsåtgärderna behöver kopplas till en 
ytterligare mobilisering av offentligt utvecklingsbistånd. Parlamentet begär att 
multilateral och kommersiell skuld inkluderas i G20:s initiativ för lättnad av 
skuldåterbetalning. Parlamentet betonar behovet av att säkerställa att samtliga 
borgenärer, däribland Världsbanken och andra multilaterala utvecklingsbanker och även 
privata borgenärer, deltar i initiativet för lättnad av skuldåterbetalning och alla 
eventuella ytterligare erbjudanden om skuldlättnad. Parlamentet vill att det skapas en 
multilateral skulduppgörelsemekanism för att ta itu med både covid-19-krisens 
konsekvenser och finansieringskraven i Agenda 2030.

57. Europaparlamentet fäster uppmärksamheten på att utbildningsprogram för lokal 
personal och lokala aktörer på fältet är särskilt viktigt för att säkerställa kontinuitet i de 
projekt som stöds av EU i partnerländerna, då man därmed ökar egenansvaret och 
ansvarsskyldigheten.

58. Europaparlamentet betonar det offentliga utvecklingsbiståndets centrala roll när det 
gäller att genomföra agendan för utvecklingseffektivitet. Parlamentet understryker att 
offentligt utvecklingsbistånd är mer flexibelt, förutsägbart och pålitligt än andra flöden 
som potentiellt kan bidra till utvecklingen. Parlamentet varnar för en urvattning av 
kriterierna för offentligt utvecklingsbistånd i syfte att täcka utgifter utöver de som är 
direkt kopplade till att främja en hållbar utveckling i utvecklingsländerna.

59. Europaparlamentet begär återigen att rådet och medlemsstaterna ska fastställa en tydlig 
tidsplan för uppnåendet av målet att öka budgeten för offentligt utvecklingsbistånd till 
0,7 % av BNI, däribland det internationella åtagandet att lägga 0,15 till 0,2 % av BNI på 
offentligt utvecklingsbistånd till de minst utvecklade länderna, och att kommissionen 
ska lägga fram en konkret handlingsplan som anger hur ytterligare resurser ska 
mobiliseras för att uppnå målen för hållbar utveckling. Parlamentet betonar att 
biståndets effektivitet inte ersätter tillräckliga biståndsvolymer och att det är mycket 
viktigt att behålla eller överskrida målet på 0,7 % för offentligt utvecklingsbistånd. 
Parlamentet upprepar att EU:s budget i hög grad bör bidra till att öka EU:s totala 
offentliga utvecklingsbistånd.

60. Europaparlamentet upprepar sitt stöd för att inkludera följande mål i NDICI: 20 % för 
social delaktighet och mänsklig utveckling och att minst 85 % av de projekt som 
finansieras genom offentligt utvecklingsbistånd ska ha jämställdhet och kvinnors och 
flickors rättigheter och egenmakt som huvudsakligt eller viktigt mål, enligt vad som 
definieras av OECD:s kommitté för utvecklingsbistånd.
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61. Europaparlamentet efterlyser en mer konsekvent politik för utveckling, som syftar till 
att säkerställa att ingen politik i EU och medlemsstaterna har negativ inverkan på 
utvecklingsländerna eller motsägelsefulla mål.

62. Europaparlamentet noterar med djup oro att EU och medlemsstaterna för närvarande 
inför villkor för biståndet om att utvecklingsländerna samarbetar i migrations- och 
gränskontrollinsatser, något som tydligt är en fråga för givarna och motsäger de viktiga 
internationellt avtalade principerna om utvecklingseffektivitet. Parlamentet erinrar om 
att biståndet måste sträva efter att utrota fattigdomen, minska ojämlikheten, respektera 
och stödja mänskliga rättigheter samt tillgodose humanitära behov, och aldrig får 
villkoras mot migrationskontroll.

63. Europaparlamentet upprepar att villkorande av biståndet mot samarbete med EU 
i migrations- eller säkerhetsfrågor inte är förenligt med de avtalade principerna om 
utvecklingseffektivitet.

64. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, OECD:s medlemsstaters regeringar och parlament, Europeiska 
utrikestjänsten, Europeiska investeringsbanken, Europeiska banken för återuppbyggnad 
och utveckling, Världsbanksgruppen, Afrikanska unionen, medordförandena för det 
globala partnerskapet för effektivt utvecklingssamarbete, FN:s utvecklingsprogram och 
FN:s avdelning för ekonomiska och sociala frågor, OECD och Interparlamentariska 
unionen.
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MOTIVERING

I enlighet med det europeiska samförståndet om utveckling har EU åtagit sig att stödja 
genomförandet av målen för hållbar utveckling i våra partnerutvecklingsländer senast 2030. 
Med detta betänkande vill föredraganden betona vikten av att alla EU:s utvecklingsaktörer på 
ett strategiskt sätt använder de befintliga verktygen för biståndseffektivitet. 

Det är inte ”business as usual”. Världen håller på att bli alltmer komplex. Geopolitisk rivalitet 
om inflytande och resurser samt interna konflikter eskalerar. Klimatförändringarnas 
konsekvenser påverkar de mest utsatta. Världens befolkning växer snabbare än 
bruttonationalinkomsten, vilket leder till att allt fler människor drabbas av fattigdom och 
arbetslöshet. Från och med 2030 förväntas 30 miljoner unga afrikaner komma in på 
arbetsmarknaden varje år. Dessa utmaningar visar på att vikten av verkliga framsteg för 
utvecklingssamarbetet, som måste bidra till en fredlig, hållbar utveckling med 
försörjningstrygghet och möjligheter. 

Trots goda avsikter låter EU-institutionerna och medlemsstaterna sig fortfarande främst styras 
av sina institutionella eller nationella mål och intressen. Genom att samordna våra insatser på 
ett genomgripande sätt och använda de verktyg för biståndseffektivitet som står till vårt 
förfogande kan vårt finansiella åtagande göra stor skillnad och ge partnerländerna möjlighet 
att uppnå målen för hållbar utveckling.

EU bör inta en ledande roll, i egenskap av världens största biståndsgivare och den starkaste 
internationella aktören för demokrati och mänskliga rättigheter. Vi måste genomföra de 
politiska målen i EU:s samförstånd om utveckling på ett mer strategiskt och målinriktat sätt 
i varje partnerland och stärka och komplettera EU:s utrikespolitiska mål och värden. Det finns 
redan åtaganden och principer för biståndseffektivitet samt internationella åtaganden om 
finansieringsbehov. Unionen har kraftfulla instrument och biståndsformer. 

Det finns många möjligheter för EU att arbeta på ett mer heltäckande och samordnat sätt 
framöver:

För det första genom att se den pågående programplaneringen med koppling till instrumentet 
för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete som en möjlighet 
att stärka samordningen. Gemensam programplanering måste gå hand i hand med gemensamt 
genomförande: EU bör kollektivt fastställa strategiska prioriteringar och identifiera 
investeringsbehov och investeringsgap under den förberedande programplaneringen och 
därefter undersöka olika sätt att optimera uppsättningen av biståndsformer 
i EU-institutionernas verktygslåda, inbegripet bidrag, budgetstöd och EIB-lån, samt 
finansiering från EU:s medlemsstater. 

För det andra genom att fortsätta stödja sektorer där projekten har varit framgångsrika och där 
det finns en stor potential för framtida hållbarhet. Man bör använda en katalysatormetod, och 
välja sektorer där ett partnerland har incitament att fortsätta ett projekt även utan finansiering.

För det tredje med hjälp av erfarenheterna i en gemensam EU-kunskapsbas på ett strategiskt 
och resultatorienterat sätt vid fastställandet av prioriterade sektorer i ett land.
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För det fjärde genom att gå igenom bedömningarna av framgångsrika och misslyckade 
projekt, där möjligheterna till hållbarhet är stora. Man bör exempelvis välja sektorer som 
hittills har fått budgetstöd och där investeringsbehoven kan hanteras genom en kombination 
av EIB-lån och medlemsstaternas finansinstitut och expertis. 

För det femte genom att utnyttja den omfattande kunskapen vid EU:s och medlemsstaternas 
högkvarter och delegationer om vilka biståndsformer som, inom vissa sektorer på plats, gett 
lyckade eller mindre lyckade resultat. Man bör fortsätta att anpassa EU:s biståndsformer till 
den lokala kontexten och ta hänsyn till landets behov och kapacitet. 

För det sjätte genom att använda verktygen för biståndseffektivitet för att förbättra 
öppenheten gentemot våra partnerländer. 

Det finns ingen anledning att uppfinna hjulet på nytt. Med tanke på det stora 
finansieringsgapet och de begränsade framsteg som gjorts mot att nå målen för hållbar 
utveckling är det läge att vara strategisk och dra full nytta av EU-institutionernas och 
medlemsstaternas samlade finansiella medel och kunskap – och att använda sig av de unika 
verktyg för biståndseffektivitet som står till vårt förfogande – för att nå verkliga resultat och 
framsteg.
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RESERVATION

med beaktande av artikel 55.4 i arbetsordningen
Bernhard Zimniok

Den globala situationen är fortfarande lika komplex och osäker som tidigare, och de många 
fallen av förskingring och ineffektivitet i de flesta biståndsinsatser för att tillgodose de 
avsedda stödmottagarnas behov måste rättas till, liksom användningen av själva 
utvecklingsbiståndet. EU måste säkerställa full insyn i kontakterna med icke-statliga 
organisationer/organisationer i det civila samhället och icke-statliga organisationer som 
inrättats av och finansieras av stater genom informella kanaler. EU måste se till att den 
övervägande olagliga miljö som de flesta av dessa konsumenter av stödmedel verkar inom 
regleras, avslöjas och följs upp för att stoppa det huvudsakliga problemet med förskingring av 
medel. Alla EU:s utvecklingsinsatser måste börja garantera full insyn, ansvarsskyldighet, 
effektivitet och hållbarhet i fråga om effekter på plats, även innan sådana interventioner 
godkänns. Naturligtvis ska allt EU-stöd villkoras för att hejda den massiva olagliga 
invandringen till Europa och andra oönskade yttre åtgärder som mottagarnationerna vidtar, så 
att vi kan rädda liv. Det finns dock samtidigt ett behov av att man i allt bistånd respekterar 
stödmottagarnas lokala kultur och undviker neokoloniala processer som är inriktade på att 
påtvinga kulturell förändring på stödmottagarna, då detta varken är moraliskt korrekt eller 
hållbart med avseende på att uppnå verklig utveckling.
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