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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om den framtida europeiska finansiella arkitekturen för utveckling
(2021/2252(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av den gemensamma förklaringen av den 30 januari 2008 från rådet och 
företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, Europaparlamentet 
och kommissionen Europeiskt samförstånd om humanitärt bistånd1,

– med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar av den 30 april 
2014 om verktygslådan för ett rättighetsbaserat tillvägagångssätt för EU:s 
utvecklingssamarbete, med inbegripande av alla mänskliga rättigheter 
(SWD(2014)0152),

– med beaktande av FN-resolutionen av den 21 oktober 2015 Att förändra vår värld:
Agenda 2030 för hållbar utveckling, som antogs vid FN: s toppmöte om hållbar 
utveckling den 25 september 2015 i New York, och av de 17 målen för hållbar 
utveckling,

– med beaktande av den tredje internationella konferensen om utvecklingsfinansiering i 
Addis Abeba den 13–16 juli 2015, och Addis Abeba-handlingsplanen,

– med beaktande av det avtal som antogs vid den 21:a partskonferensen för FN:s 
ramkonvention om klimatförändringar (COP21) i Paris den 12 december 2015 
(Parisavtalet),

– med beaktande av den gemensamma förklaringen av den 30 juni 2017 från rådet och 
företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, Europaparlamentet 
och kommissionen Nytt europeiskt samförstånd om utveckling – ”Vår värld, vår 
värdighet, vår framtid”2,

– med beaktande av sin resolution av den 25 mars 2021 om en ny EU-Afrika-strategi – ett 
partnerskap för hållbar och inkluderande utveckling3,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 10 juni 2021 om förbättring av den 
europeiska finansiella arkitekturen för utveckling.

– med beaktande av sin resolution av den 7 oktober 2021 om genomföranderapporten om 
EU:s förvaltningsfonder och faciliteten för flyktingar i Turkiet4,

– med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 1 december 2021 från 
unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, 

                                               
1 EUT C 25, 30.1.2008, s. 1.
2 EUT C 210, 30.6.2017, s. 1.
3 EUT C 494, 8.12.2021, s. 80.
4 EUT C 132, 24.3.2022, s. 88.
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Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken Global Gateway
(JOIN(2021)0030),

– med beaktande av det sjätte toppmötet mellan Europeiska unionen och Afrikanska 
unionen den 17–18 februari 2022 A Joint Vision for 2030,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/947 av 
den 9 juni 2021 om inrättande av instrumentet för grannskapet, utvecklingssamarbete 
och internationellt samarbete – Europa i världen – om ändring och upphävande av 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2014/EU och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1601 och rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 480/20095,

– med beaktande av artikel 209 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och 
Europeiska investeringsbankens (EIB) stadga, som är fogad till fördragen, där det 
fastställs att EIB är Europeiska unionens finansieringsinstitution, uteslutande ägs av 
EU:s samtliga 27 medlemsstater och har till uppgift att bidra till genomförandet av EU:s 
utvecklingspolitik,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandena från budgetutskottet och utskottet för utrikesfrågor,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utveckling (A9-0000/2022), och av 
följande skäl:

A. Det årliga finansieringsunderskottet för målen för hållbar utveckling i 
utvecklingsländerna, som före pandemin var 2,5 biljoner US-dollar, förväntas öka med 
70 % efter covid-19-pandemin till 4,2 biljoner US-dollar (3,7 biljoner euro)6.

B. Uppnåendet av målen för hållbar utveckling och målen i Parisavtalet och hanteringen av 
andra akuta globala utmaningar kräver ett gemensamt engagemang på internationell 
nivå.

C. Det finns ett akut behov av politisk samstämmighet och nära samarbete mellan alla 
officiella institutioner för utvecklingsfinansiering, deras statliga aktieägare och alla 
befintliga partner. En framgångsrik mobilisering av ytterligare kapital, både privat och 
offentligt, utöver det offentliga utvecklingsbiståndet och andra befintliga former av 
utvecklingsfinansiering är oerhört viktig.

D. Införandet av Team Europe-strategin som EU:s globala svar på covid-19 kan bidra till 
att inrätta en gemensam strategisk samordningsram för EU:s externa insatser mot 
pandemin, till stöd för partnerländerna.

E. I artikel 36 i förordningen om instrumentet för grannskapet, utvecklingssamarbete och 
internationellt samarbete – Europa i världen fastställs EIB:s särskilda roll inom ramen 
för instrumentet.

                                               
5 EUT L 209, 14.6.2021, s. 1.
6 OECD:s rapport av den 10 december 2020 Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2021: A 
New Way to Invest for People and Planet.
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F. EU:s företag och finansinstitut som har varit verksamma i utvecklingsländerna under de 
senaste tio åren har i allt högre grad utsatts för illojal konkurrens från globala aktörer 
som verkar utanför det multilaterala utvecklingsfinansieringssystemet.

Principer och mål för den europeiska finansiella arkitekturen för utveckling

1. Europaparlamentet betonar att den europeiska finansiella arkitekturen för utveckling 
(EFAD), som observerar principen att i första hand följa den politiska strategin, bör 
vägledas av de principer och mål som fastställs i FN:s Agenda 2030 för hållbar 
utveckling, Parisavtalet och Addis Abeba-handlingsplanen.

2. Europaparlamentet insisterar bestämt på att EFAD måste stärka de strategiska 
partnerskapen mellan Europeiska unionen och dess globala utvecklingspartner. 
Parlamentet upprepar att sådana partnerskap alltid bör bygga på ömsesidig respekt och 
värdighet, gemensamma intressen och värderingar.

3. Europaparlamentet understryker kopplingen mellan utveckling och säkerhet. 
Parlamentet framhåller den roll som utveckling spelar för att förebygga konflikter, 
säkerställa varaktiga lösningar på konflikter och stärka krishantering. Parlamentet 
insisterar på vikten av att vidareutveckla en skräddarsydd koppling mellan utveckling 
och säkerhet.

4. Europaparlamentet betonar betydelsen av en gemensam och konsekvent EU-strategi, 
som effektivt kan bidra till att främja utvidgningen av de sociala trygghetssystemen i 
utvecklingsländerna.

5. Europaparlamentet understryker att samstämmighet mellan alla EU:s 
finansieringsinstrument, initiativ och strategier är avgörande för att maximera EU:s 
globala svar på hållbar tillväxt, utveckling och fred.

6. Europaparlamentet är mycket oroat över hur covid-19-pandemin har blottlagt de 
långvariga strukturella drivkrafterna bakom ojämlikhet i hälsa.

Utmaningar att ta itu med

7. Europaparlamentet anser att EFAD och EU:s efterlängtade strategi för målen för hållbar 
utveckling måste återspegla och underlätta en samordnad och konsekvent uppsättning 
interna och externa EU-strategier och EU-åtaganden. Parlamentet beklagar att 
kommissionen ännu inte har utvecklat en integrerad och övergripande strategi för att 
genomföra målen för hållbar utveckling.

8. Europaparlamentet konstaterar att den institutionella strukturen behöver stärkas och 
förbättras, den tunga byråkratiska samordningen minskas och den institutionella 
flexibiliteten stärkas.

9. Europaparlamentet insisterar på att mekanismer för att säkerställa en konsekvent politik 
för hållbar utveckling måste förankras i EFAD och användas mer systematiskt och mer 
effektivt av alla relevanta EU-institutioner och samtliga medlemsstater, även på högsta 
politiska nivå.

10. Europaparlamentet kräver att EFAD ska vara förenlig med kommande EU-lagstiftning 
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om tillbörlig aktsamhet och företagens ansvar och att den ska följa de högsta 
standarderna för transparens och ansvarsskyldighet.

11. Europaparlamentet anser att Team Europe-strategin bör spela en nyckelroll för att 
ytterligare förbättra det strategiska samarbetet och den globala samordningen samt 
samstämmigheten och effektiviteten i utvecklingsinsatserna, särskilt på 
partnerlandsnivå, och anser att strategin har potential att ytterligare kartlägga viktiga 
frågor som behöver lösas.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en kraftfull politisk linje för 
EU och att ytterligare anpassa verksamheten i EU:s institutioner för 
utvecklingsfinansiering till den nya öppna arkitekturen. Parlamentet anser att 
programplaneringsprocessen till fullo måste omfatta användningen av EU:s 
budgetgarantier.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att EFAD strävar efter att 
återställa det multilaterala systemet för utvecklingsfinansiering i syfte att bidra till att 
stoppa den ohållbara utlåningen i vissa länder som inte ingår i detta system.

14. Europaparlamentet anser att EU:s taxonomi är ett viktigt verktyg för att uppnå målen för 
hållbar utveckling och målen i Parisavtalet.

Europeiska och nationella finansinstitutioner

15. Europaparlamentet bekräftar Europeiska investeringsbankens särskilda roll – som 
fastställs i artikel 209 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och i artikel 36 i 
instrumentet för grannskapet, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete –
Europa i världen – som EU:s finansiella gren med global räckvidd.

16. Europaparlamentet konstaterar att EIB spelar en flaggskeppsroll i den europeiska gröna 
given och i hög grad bidrar till EU:s ekonomiska svar på covid-19-pandemin. 
Parlamentet uppmanar EU att ytterligare maximera EIB:s potential som ett verktyg för 
att öka EU:s strategiska oberoende och främja dess utrikespolitiska intressen och 
prioriteringar i sina förbindelser med länder utanför EU.

17. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av EIB Global, en särskild utvecklingsgren 
inom EIB-gruppen som har varit verksam sedan den 1 januari 2022.

18. Europaparlamentet uppmuntrar EIB att fortsätta att aktivt delta i utvecklingen av 
planering, övervakning och utvärdering på landsnivå, hand i hand med EU:s 
delegationer och genom samfinansiering med institutioner för utvecklingsfinansiering.

19. Europaparlamentet uppmuntrar EIB och Europeiska banken för återuppbyggnad och 
utveckling att i högre grad komplettera varandra och ytterligare stärka sina 
affärsmodeller genom fler initiativ för ömsesidigt förtroende.

20. Europaparlamentet uppmuntrar EIB, Europeiska banken för återuppbyggnad och 
utveckling och de europeiska utvecklingsbankerna och finansinstitutionerna att stärka 
sitt samarbete.

21. Europaparlamentet uppmanar EIB att föra ett närmare samarbete med 
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Afrikanska utvecklingsbanken för att finansiera långsiktiga investeringar som främjar 
en hållbar utveckling.

22. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaternas institutioner för utvecklingsfinansiering 
att ytterligare utöka mikrokreditinstrumenten för att stödja hållbara lån.

23. Europaparlamentet uppmuntrar till ett varaktigt engagemang från alla utvecklingsbanker 
och utvecklingsinstitutioner och en mer flexibel strategi för risker och avkastningar på 
investeringar.

24. Europaparlamentet erkänner vikten av och potentialen hos medlemsstaternas 
utvecklingsbanker inom EFAD:s struktur. Parlamentet betonar att det finns ett akut 
behov av att främja utvecklingen av den privata sektorn i Afrika söder om Sahara.

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att årligen rapportera om Team Europe-
initiativen.

26. Europaparlamentet upprepar att institutionell kontroll och granskning av EU-medel 
främjar den demokratiska debatten och bidrar till att öka EU:s trovärdighet. Parlamentet 
efterlyser skyldigheter som säkerställer att genomförandet av EFAD synliggörs på 
lämpligt sätt, och uppmanar kommissionen att vidta åtgärder i de fall då dessa 
skyldigheter inte uppfylls.

Utvecklingsfinansiering

27. Europaparlamentet insisterar på att medlemsstaterna ska fullgöra sitt åtagande att 
avsätta 0,7 % av sin bruttonationalinkomst till offentligt utvecklingsbistånd. Parlamentet 
understryker det offentliga utvecklingsbiståndets viktiga roll som katalysator för 
förändring och som drivkraft för mobilisering av andra resurser. Parlamentet betonar 
vikten av EU:s åtagande att mobilisera resurser för klimatåtgärder och EIB:s roll för att 
göra framsteg på detta område.

28. Europaparlamentet noterar den tvåpelarlösning för att ta itu med de skatteutmaningar 
som följer av digitaliseringen och globaliseringen av ekonomin, som medlemmarna i 
OECD:s/G20:s inkluderande ramverk mot urholkning av skattebasen och överföring av 
vinster har kommit överens om.

°

° °

29. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling samt FN.
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MOTIVERING

Under de senaste femton åren har världen gått från den ena krisen till den andra: bankkrisen 
och den ekonomiska och monetära krisen 2008, covidkrisen sedan 2019 och nu senast 
Rysslands aggressionskrig i Ukraina. Man kan naturligtvis lägga mycket tid på att fundera på 
om dessa chocker hade kunnat förutses, men i slutändan får vi dock lov att konstatera att de 
inte förutsågs. De har också det gemensamt att de vände upp och ner på den internationella 
politiska agendan och sådde tvivel om de åtaganden som gjordes inom ramen för FN:s 
konferens om finansieringen av offentligt utvecklingsbistånd 2015 i Addis Abeba, FN:s 
toppmöte om målen för hållbar utveckling i New York och Pariskonferensen om 
klimatförändringar.

Alla dessa kriser har visat sig ha en förstärkande effekt, eftersom hanteringen av 
utvecklingsutmaningarna kräver enorma medel. Eftersom prioriteringarna har förändrats 
kommer uppnåendet av målen för hållbar utveckling senast 2030 sannolikt att nedprioriteras, 
eller åtminstone försenas kraftigt.

Målen för bland annat utrotning av hunger och fattigdom, god hälsa, utbildning av god 
kvalitet, rent vatten och sanitet, för att inte tala om tillgången till energi till överkomliga 
priser, kan uppnås. Men de kommer att kräva en enastående beslutsamhet, med tanke på att 
det enligt Unctad kommer att behövas investeringar på 4 200 miljarder euro, vilket motsvarar 
4,2 % av världens bruttonationalprodukt.

Europeiska unionen är säkerligen inte i stånd att själv mobilisera så stora resurser, men är med 
sin erfarenhet, sakkunskap och ställning som världens största givare av utvecklingsbistånd 
den naturliga ledaren på detta område. EU:s utvecklingssamarbete, som är mycket uppskattat, 
har just utrustats med ett enklare, flexiblare och därmed effektivare finansieringsinstrument 
(instrumentet för grannskapet, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete – Europa i 
världen). Dess medlemsstater är också medägare av Europeiska investeringsbanken, världens 
ledande klimatbank, som ligger långt före andra finansinstitutioner, exempelvis 
Världsbanken. Europeiska unionen förfogar således över en effektiv och tillförlitlig aktör som 
är helt förankrad i den europeiska modellens värderingar. EIB är därför en privilegierad 
institutionell partner i genomförandet av EU:s politik för utvecklingssamarbete. EIB:s 
införande nyligen av ett särskilt utvecklingsdirektorat visar att banken är villig att engagera 
sig fullt ut i länderna i söder.

En annan viktig aktör är Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. Trots en 
uttalad vilja att engagera sig mer på utvecklingsområdet kommer banken förmodligen att 
uppmanas att avsätta en betydande del av sina resurser till återuppbyggnaden av Ukraina, som 
har sänkts av två av bankens aktieägare. Till detta läggs medlemsstaternas utvecklingsbanker.

Vissa, däribland den franska utvecklingsbanken (AFD) eller i synnerhet KFW, hör till de 
ledande institutionerna för utvecklingsfinansiering, tillsammans med ett antal liknande 
aktörer.

Alla dessa aktörer har gemensamt kapacitet att kanalisera stora, mestadels privata, medel till 
investeringsprojekt eller investeringsprogram till förmån för utvecklingsländerna. Deras 
kunskaper på fältet och deras kompetenser är avgörande för att vi ska kunna leva upp till de 
löften som gjordes 2015 vid de stora FN-konferenserna om utvecklingsfinansiering, målen för 
hållbar utveckling och Parisavtalet om klimatförändringar.
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All arkitektur, såsom den som har till uppgift att organisera utvecklingsfinansieringen, 
förutsätter att det redan från början finns en vision och vilja att uppnå ambitiösa mål. Det är 
mot denna bakgrund som EU:s strategi för att uppfylla sina utvecklingsåtaganden måste 
klargöras. EU:s vision är fast förankrad i våra grundläggande värden, som garanterar friare 
och rättvisare samhällen och förkroppsligar modellen för den sociala marknadsekonomin. 
Europaparlamentet förväntar sig att alla finansinstitutioner som vill delta i denna arkitektur 
ska vara helt anpassade till denna vision av den europeiska modellen.
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