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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

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

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Förenta nationernas toppmöte om hållbar utveckling 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 öka kapaciteten för implementering av agendan och att stärka det 
globala partnerskapet för hållbar utveckling1,

– 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 lanserades,

– med beaktande av slutdokumentet från Nairobi som antogs av det andra högnivåmötet 
om det globala partnerskapet för effektivt utvecklingssamarbete i november och 
december 20162,

– 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,

– med beaktande av 2019 års rapport från det globala partnerskapet för effektivt 
utvecklingssamarbete, Making Development Co-operation More Effective3,

– 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 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 Förenta nationerna och andra 
behöriga internationella organisationer och ta hänsyn till målen för 

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 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 
3 Framstegsrapport från det globala partnerskapet, 17 juni 2019: http://effectivecooperation.org/blogs-news-
resources/resource-library/ 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Resolution_A_RES_70_1_EN.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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utvecklingssamarbetet vid genomförande av politik som sannolikt påverkar 
utvecklingsländerna,

– med beaktande av det nya europeiska samförståndet om utveckling av 
den 30 juni 20174,

– 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,

– 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 utvecklingsbiståndet5,

– med beaktande av rapporten från högnivågruppen av experter på europeisk finansiell 
arkitektur för utveckling från oktober 2019, Europe in the World – the future of 
European financial architecture for development 6,

– med beaktande av 2019 års rapport från FN:s interinstitutionella arbetsgrupp för 
utvecklingsfinansiering om finansiering för hållbar utveckling7,

– 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 kommissionens strategiska plan 2016–2020 om internationellt 
samarbete och utveckling,

– med beaktande av studien från juli 2019 om tillämpningen av effektivitetsprinciperna, 
Effectiveness to Impact8,

– med beaktande av OECD:s peer review-rapport om utvecklingssamarbete av den 
10 december 2018 om Europeiska unionen,

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

4 EUT C 210, 30.6.2017, s. 1. 
5 Årsrapporten 2019 om EU:s mål för utvecklingsbiståndet: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-
9201-2019-INIT/sv/pdf 
6 Rådets slutsatser om den europeiska finansiella arkitekturen för utveckling: 
https://www.consilium.europa.eu/media/40967/efad-report_final.pdf 
7 2019 års rapport om finansiering för hållbar utveckling: 
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR2019.pdf 
8 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 

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
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR2019.pdf
https://knowledge.effectivecooperation.org/system/files/2019-07/2019_07_Impact_study_final.pdf
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– med beaktande av det femte toppmötet mellan Afrikanska unionen och EU den 29–
30 november 2017, och av toppmötets förklaring på temat ”Att investera i ungdomar för 
accelererad tillväxt för alla samt hållbar utveckling”9,

– 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, An Africa-Europe Agenda for Rural Transformation10,

– 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 19 maj 2015 om finansiering för utveckling14,

– med beaktande av sin resolution av den 14 april 2016 om den privata sektorn och 
utveckling15,

– med beaktande av sin resolution av den 7 juni 2016 om EU-rapporten om en konsekvent 
politik för utveckling 201516,

– med beaktande av sin resolution av den 13 september 2016 om EU:s förvaltningsfond 
för Afrika: konsekvenserna för utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd17,

– med beaktande av sin resolution av den 22 november 2016 om ökning av 
utvecklingssamarbetets effektivitet18,

– med beaktande av sin resolution av den 14 februari 2017 om översynen av det 
europeiska samförståndet om utveckling19,

– med beaktande av sin resolution av den 16 november 2017 om EU–Afrika-strategin: en 
satsning på utveckling20,

9 https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/33454-pr-final_declaration_au_eu_summit1.pdf 
10 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/report-
tfra_mar2019_en.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 353, 27.9.2016, s. 2.
15 EUT C 58, 15.2.2018, s. 209.
16 EUT C 86, 6.3.2018, s. 2.
17 EUT C 204, 13.6.2018, s. 68.
18 EUT C 224, 27.6.2018, s. 36.
19 EUT C 252, 18.7.2018, s. 62.
20 EUT C 356, 4.10.2018, s. 66.

https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/33454-pr-final_declaration_au_eu_summit1.pdf
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– med beaktande av sin resolution av den 17 april 2018 om genomförandet av 
instrumentet för utvecklingssamarbete, instrumentet för humanitärt bistånd och 
Europeiska utvecklingsfonden21,

– 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 Stillahavsområdet22,

– med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2019 om den årliga strategiska 
rapporten om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling23,

– 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 samarbete24,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utveckling (A9-0000/2020), och av 
följande skäl:

A. Den globala miljön är på väg att bli mer komplex och osäker, med ökande konflikter 
och geopolitisk rivalitet och mer frekventa och allvarligare naturkatastrofer, särskilt i 
utvecklingsländer, vilket drabbar de mest utsatta. Det finns ett uppenbart behov av 
stärkt multilateralism och fortsatta ansträngningar för att öka det europeiska biståndets 
effektivitet och verkan.

B. Världens befolkning växer snabbare än bruttonationalinkomsten (BNI), särskilt i Afrika 
söder om Sahara, där befolkningen väntas fördubblas under de kommande 30 åren. 
Trots en stark ekonomisk tillväxt kommer detta att leda till ett ökat antal människor som 
lever i fattigdom och arbetslöshet, och det finns därmed ett akut behov av att effektivt 
stödja utvecklingsländerna i deras ansträngningar att uppnå målen för hållbar 
utveckling.

C. EU, som är världens största givare av offentligt utvecklingsbistånd (2018 uppgick det 
till 74,4 miljarder euro, vilket motsvarar nästan 57 % av allt offentligt 
utvecklingsbistånd i världen), har åtagit sig att främja effektivt utvecklingssamarbete 
som syftar till att få slut på alla former av fattigdom och ojämlikhet, och att stödja sina 
utvecklingspartner i förverkligandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling.

D. Principerna om egenansvar och anpassning, med fokus på resultat, inbegripet 
partnerskap, öppenhet och ansvarsskyldighet, bör ligga till grund för alla former av 
utvecklingssamarbete.

E. Även om EU-institutionerna och medlemsstaterna har en stor mängd data och 
sakkunskap på utvecklingsområdet, sprids inte denna kunskap i tillräcklig omfattning. 

21 EUT C 390, 18.11.2019, s. 33.
22 EUT C 28, 27.1.2020, s. 101.
23 Antagna texter, P8_TA(2019)0220.
24 Antagna texter, P8_TA(2019)0298.
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Den bör göras mer tillgänglig och användas i det politiska beslutsfattandet.

F. 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.

G. Det finns en påtaglig risk för att fördelarna med utvecklingsbistånd och utländska 
direktinvesteringar 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 och tillgång till resurser, samt samverkan med den 
globala ekonomin.

1. Europaparlamentet betonar att effektivitet innebär att åstadkomma mer och bättre 
resultat, uppnå målen för hållbar utveckling samt att inte lämna någon utanför. 
Parlamentet anser att EU:s stöd, när det anpassas till partnerländernas egna insatser och 
genomförs via deras institutioner och system till stöd för prioriteringar som har 
överenskommits genom inkluderande och rättvisa politiska processer, ger större, 
snabbare och mer hållbara resultat.

2. Europaparlamentet vidhåller att EU, i egenskap av världens största givare, bör använda 
sina kraftfulla verktyg och biståndsformer på ett samordnat sätt och föregå med gott 
exempel när det gäller att använda principerna om ändamålsenligt och effektivt bistånd 
för att uppnå verkliga resultat och nå målen för hållbar utveckling i sina partnerländer. 
Parlamentet betonar vidare 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 att stärka och komplettera EU:s utrikespolitiska mål och värden.

3. 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.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att minst två gånger om året offentliggöra 
en rapport om EU-institutionernas och medlemsstaternas framsteg när det gäller att 
förbättra effektiviteten i planeringen och genomförandet av europeiskt 
utvecklingssamarbete och bistånd. Detta ska mätas mot en uppsättning gemensamt 
överenskomna målsättningar och politiska mål, särskilt målen för hållbar utveckling, 
och inkludera framsteg när det gäller att anpassa de politiska målen och harmonisera 
förfarandena, särskilt med avseende på gemensam programplanering, gemensamt 
genomförande och gemensamma resultatramar. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att lägga fram denna framstegsrapport för parlamentet.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att utöka den gemensamma 
programplaneringen mellan EU och dess medlemsstater, i syfte att inta en europeisk 
hållning och gå vidare mot gemensamt fastställda politiska mål, som ska ta i beaktande 
innovativa finansieringsmetoder såsom blandfinansiering och garantier. Parlamentet 
efterlyser tydliga, genomförbara åtaganden för gemensamt genomförande och 
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gemensam utvärdering och delade mekanismer för ansvarsskyldighet gentemot 
medborgarna.

6. Europaparlamentet betonar att med tanke på det framtida genomförandet av 
instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete 
bör den gemensamma programplaneringen för 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, budgetstöd och EIB-lån, samt finansiering från 
medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar därför EU-institutionerna och medlemsstaterna 
att utbyta erfarenheter om de olika typer av utvecklingsinsatser som brukar vara 
framgångsrika och om de som misslyckats, de som har visat sig vara svåra att 
genomföra och de som inte uppnått önskade resultat.

7. 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 betonar vidare att ansvarsskyldighet kräver öppna 
och stabila förfaranden samt omsorg om effektivitet och påvisbara resultat, en grundlig 
förhands- och efterhandsutvärdering och en kritisk analys av misslyckanden samt 
lärdomar om hur effektiva och hållbara resultat kan uppnås.

8. 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 uppmanar EU och dess medlemsstater att 
stödja och använda partnerländernas egna nationella ramar för resultatmätning samt 
deras övervaknings- och statistiksystem, och att engagera alla berörda aktörer: lokala 
myndigheter, nationella parlament, det civila samhället och den privata sektorn.

9. 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 av EU Aid Explorer.

10. Europaparlamentet stöder en katalytisk metod som bygger dels på decentraliserade 
behovsbedömningar och programplanering nedifrån och upp, dels på en noggrann 
analys av situationen i varje partnerland. Parlamentet uppmuntrar till syd-syd-samarbete 
och trepartssamarbete.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stärka samarbetet 
med och genom lokala myndigheter och, i den mån det är möjligt, sträva efter 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 
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att ingen lämnas utanför.

12. Europaparlamentet framhåller att den privata sektorns roll – på lokal, nationell, bilateral 
och internationell nivå – är avgörande för uppnåendet av målen för hållbar utveckling, 
för mobiliseringen av ytterligare utvecklingsfinansiering och för övergången till 
ekonomisk utveckling, tillväxt och välstånd. Parlamentet betonar i detta avseende att 
ytterligare insatser måste göras för att anpassa den privata sektorns deltagande i 
utvecklingssamarbetet till effektivitetsprinciperna och för att förbättra öppenheten och 
ansvarsskyldigheten när det gäller utländska direktinvesteringar och globala 
värdekedjor.

13. Europaparlamentet välkomnar EU:s utökade roll när det gäller att mobilisera privata 
investeringar genom främjandet av en förutsägbar lagstiftning i partnerländerna och 
genom kombinationen av bidrag och lån, tillhandahållandet av budgetstöd, garantier och 
tekniskt stöd samt genom politiska dialoger och småskaliga projektbidrag till icke-
statliga organisationer.

14. 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, och att kommissionen ska lägga fram en konkret handlingsplan som 
anger hur ytterligare resurser ska mobiliseras för att uppnå målen för hållbar utveckling.

15. 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 ändamålsenligt och effektivt bistånd. 

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 ett ökat antal människor som lever i fattigdom och 
arbetslöshet. Från och med 2030 förväntas 30 miljoner unga afrikaner komma in på 
arbetsmarknaden varje år. Dessa utmaningar visar på att utvecklingssamarbetet snarast måste 
ge verkliga resultat och 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 övergripande sätt och använda de verktyg för ändamålsenligt och effektivt bistånd som står 
till vårt förfogande kan vårt finansiella åtagande göra stor skillnad och ge partnerländerna 
möjlighet att uppnå målen för hållbar utveckling.  

EU, i egenskap av världens största biståndsgivare och den starkaste internationella aktören för 
demokrati och mänskliga rättigheter, bör inta en ledande roll. 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 ändamålsenligt och effektivt bistånd samt internationella åtaganden 
om finansieringsbehov. Unionen har kraftfulla verktyg och biståndsformer. 

Det finns många möjligheter för EU att arbeta på ett mer övergripande 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 metoder 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 genom att använda lärdomar från 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, haft 
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 ändamålsenligt och effektivt bistånd 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 dags 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 ändamålsenligt 
och effektivt bistånd som står till vårt förfogande – för att uppnå verkliga resultat och framsteg.


