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EU. er. i. dag. verdens. største. multilaterale. donor,. men.
hvordan.EU’s. udviklingspolitik,. bistandstal. og. udvik-
lingsinstrumenter.tager.sig.ud.efter.2013,.bliver.afgjort.
med. forhandlingerne. om. EU’s. Flerårige. Finansielle.
Ramme.(FFR).for.2014-2020..Disse.forhandlinger.bliver.
en.af.de.vigtigste.opgaver.for.det.danske.EU-formand-
skab,.der.falder.i.første.halvår.af.2012.

Concord.Danmark.har.en.række.anbefalinger. til.hvor-
dan.udgiftsområde.4,.udenrigsbudgettet,. og.de.dertil-
hørende. udviklingsinstrumenter. bør. udformes. i. den.
kommende.FFR,.så.EU.får.en.mere.retfærdig,.sammen-
hængende. og. effektiv. bistandspolitik. til. gavn. for. ver-
dens.fattigste:

AnbEFAlingER til EU’s kommEnDE FFR:
•  BISTaNDSløFTER SKal EFTERlEvES oG oECD DaC KRITE-

RIER IKKE UDvaNDES
. .Concord.Danmark.mener,. at.det. er. af. afgørende.be-
tydning. for. global. fattigdomsudryddelse. og. opnåel-
sen.af.Millenium.Development.Goals. i.2015,.at.EU’s.
medlemslande.i.den.kommende.FFR-periode.lever.op.
til.sine.internationale.løfter.om.at.give.0,7.%.af.BNI.til.
bistand..Samtidig.støtter.Concord.Danmark,.at.defini-
tionen.af.hvad.der.tælles.som.ODA.også.i.den.kom-
mende.FFR.som.minimum.ligger.på.linje.med.OECD.
DAC’s.kriterier.for.bistand.

•  UDvIKlINGSBISTaND SKal havE FaTTIGDoMSFoKUS 
. .Concord.Danmark.mener,. at. EU’s. bistand.bør. foku-
sere.på.at.støtte.de.fattigste.og.mest.marginaliserede.
mennesker..For.at.sikre.fattigdomsfokusset.er.det.af-
gørende,.at.EU. i.den.kommende.FFR. lever.op. til. sit.
løfte. om,. at. give.de.mindst. udviklede. lande.mindst.
0,15-0,20.%.af.de.0,7.%.af.BNI,.der.er.lovet.skal.gå.til.
bistand;.at.EU.afsætter.midler.til.at.bekæmpe.’fattig-
domslommer’. i. mellemindkomstlande,. samt. at. den.

Europæiske.Udviklingsfonds.nuværende.fattigdoms-
fokus.sikres,.hvis.den.lægges.ind.under.EU’s.budget.

.
•  KlIMaFINaNSIERING SKal væRE Ny oG aDDITIoNEl
. .For. at. sikre. at. princippet. om. additionel. klimafinan-
siering.respekteres,.mener.Concord.Danmark,.at.kli-
mafinansiering.bør.tildeles.et.særskilt.udgiftsområde.
eller.instrument.i.forhold.til.udviklingsbistanden.i.den.
kommende.FFR,.samt.at.der.udarbejdes.et.fælles.ud-
gangspunkt,. for. at. beregne.klimafinansieringens. ad-
ditionalitet.

•  CIvIlSaMFUNDSoRGaNISaTIoNER SKal SIKRES FINaNSIE-
RING oG INDDRaGElSE

. .For.at.sikre.at.civilsamfundet.kan.indfri.sit.potentiale.i.
udviklingsarbejdet.foreslår.Concord.Danmark,.at.mi-
nimum.15.%.af.de.geografiske.midler.i.den.kommende.
FFR.bliver.øremærket.civilsamfundet,.og.at.der.sam-
tidig.sigtes.mod.at.fordoble.den.nuværende.tematiske.
og.aktørspecifikke.støtte,.som.går.til.civilsamfundsor-
ganisationer..Herudover.finder.Concord.Danmark.det.
vigtig.at.inddragelsen.af.civilsamfundet.gøres.forplig-
tende.gennem.en.institutionalisering,.særligt.i.strate-
giplanlægning.

•  KohæRENS FoR UDvIKlING SKal INTEGRERES I FFR’ENS 
FINaNSIEllE INSTRUMENTER

. .For. at. opnå. målet. om. fattigdomsudryddelse. mener.
Concord. Danmark,. at. både. de. udenrigspolitiske. og.
indenrigspolitiske. finansielle. instrumenter,. der. im-
plementerer.den.kommende.FFR,.bør.udformes.så.de.
mere. eksplicit. integrerer. og. sikrer. gennemførelse. af.
principperne.om.politikkohærens.for.udvikling..

•  INNovaTIv FINaNSIERING aF UDvIKlING SKal  
oPPRIoRITERES

. .Concord.Danmark.mener,.at.innovativ.finansiering.af.

Resumé
I dette kapitel gives en kort oversigt over Concord Danmarks anbefalinger til den udvik-
lingspolitiske del af EU’s Flerårige Finansielle Ramme (FFR) 2014-2020 samt de finan-
sielle instrumenter, der implementerer budgettet. En uddybelse af anbefalingerne findes 
i henholdsvis kapitel 2 og 3. En kort introduktion til EU’s kommende budgetramme findes 
i kapitel 1. For læseren uden baggrundsviden om EU’s budgetrammer og beslutningspro-
cessen herom anbefales det at starte med at læse kapitel 4.
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udvikling.er.nødvendig,.hvis.målet.om.fattigdomsud-
ryddelse.skal.opnås..Det.kan.eksempelvis.være.ved,.
at.EU.i.den.kommende.FFR.afsætter.midler.til.at.un-
derstøtte.udviklingslandenes.mobilisering.af.egne.res-
sourcer,.såsom.skat,.eller.ved,.at.EU.går.forrest.i.arbej-
det.med.at.indføre.en.skat.på.finansielle.transaktioner..

•  hUMaNITæR BISTaND SKal væRE BEhovSBaSERET oG 
UaFhæNGIG

. .Concord. Danmark. mener,. at. en. uafhængig. beslut-
ningstagning.inden.for.det.humanitære.område.kræ-
ver. en. særskilt. budgetlinje. for. den. humanitære. bi-
stand,.og.at.der.bør.afsættes.mindst.1.mia..euro.hvert.
år.til.EU’s.humanitære.bistand.i.den.kommende.FFR.
for.at.imødekomme.behovet.for.humanitær.bistand.

AnbEFAlingER til DEn kommEnDE FFR’s FinAnsiEllE 
instRUmEntER:
•  STyRK FaTTIGDoMSFoKUS I UDvIKlINGSINSTRUMENTER 

oG – MoDalITETER
. .Concord.Danmark.mener,.at.de.nye.udviklingsinstru-
menter.og.-modaliteter.bør.baseres.på.kriteriet.om.fat-
tigdomsreduktion. og. anbefalingerne. fra. analyser. af.
de.nuværende.udviklingsinstrumenter,.herunder.også.
anbefalingerne.om.bistandsmodaliteter.og.tværgåen-
de.spørgsmål.såsom.køn,.miljø,.menneskerettigheder.
og.civilsamfundets.rolle.

•  STyRK DE TEMaTISKE UDvIKlINGSINSTRUMENTER
. .For.at.fremme.bistandseffektivitet,.og.sikre.at.bistan-
den.når.ud. til. særlig. sårbare.befolkningsgrupper.og.

alle. væsentlige. civilsamfundsaktiviteter. mener. Con-
cord.Danmark,.at.både.geografiske. (lande.eller. regi-
onsbaserede).og.styrkede.tematiske.(fx.menneskeret-
tigheder.og.klima).udviklingsinstrumenter.bør.stilles.
til.rådighed.i.den.kommende.FFR..

•  STyRK MENNESKERETTIGhEDSINSTRUMENTET (EIDhR)
. .Concord.Danmark.foreslår.at.der.oprettes.et.revideret.
og.udvidet.instrument.til.at.fremme.menneskerettig-
heder. og. demokratiske. processer. så. der. i. den. kom-
mende.FFR.sker.en.fordobling.af.de.nuværende.mid-
ler.til.rådighed.for.menneskerettighedsaktiviteter.

•  ETaBlER ET NyT CIvIlSaMFUNDSINSTRUMENT 
. .Concord. Danmark. foreslår. en. forbedret. og. forfinet.
version.af.det.aktuelle.aktørbaserede.program’.Ikke-
statslige.aktører’.(NSA-LA),.der.anerkender.den.nye.
globaliserede.virkelighed.civilsamfundet.står.overfor,.
og.anbefaler,.at.ud.af.den.samlede.årlige.bevilling.til.
instrumentet.i.den.kommende.FFR.øremærkes.mindst.
25.%.til.civilsamfundets.udviklingsarbejde..

•  ETaBlER ET NyT INSTRUMENT TIl ovERGaNGEN MEllEM 
NøDhjælP TIl UDvIKlING 

. .Concord. Danmark. foreslår,. at. indføre. et. nyt. instru-
ment,. der. forbinder. udvikling,. rehabilitering. og.
nødhjælp,.og.derved.er.i.stand.til.at.tilbyde.katastro-
feberedskab,.og.udfylde.hullerne.mellem.EU’s.huma-
nitære. nødhjælp. og.dens. langsigtede.finansiering. af.
udvikling..



Concord Danmark • Fælledvej 12 • Global Platform, 4. th. • 2200 København N • www.concorddanmark.dk

DANMARK

5

EU.er.på.nuværende.tidspunkt.verdens.største.multila-
terale.donor.med.et.samlet.udenrigsbudget.på.56.mia..
euro. for. 2007-2013. og. samarbejdsaftaler.med.omkring.
145.lande..Udviklingsbistanden.udgør.mere.end.70%.af.
EU’s.udenrigspolitiske.budget.og.tilsammen.står.med-
lemslandene.og.EU-kommissionen.for.55%.af.den.glo-
bale.udviklingsbistand,. hvilket. gør.EU. til. den. absolut.
største.globale.bistandsaktør..

EU’s.udviklingspolitiske.–.og.humanitære.budgetram-
me. for. 2014-2020.vedtages. i.EU’s.Flerårige.Finansielle.
Ramme.(FFR),.der.fastlægger.den.øvre.budgetmæssige.
ramme.for.de.forskellige.udgiftsområder.på.EU’s.bud-
get.i.en.flerårig.periode..

.EU’s.institutioner.vil.frem.til.udgangen.af.2012.forhand-
le.om.den.kommende.FFR.og.derved.EU’s.politiske.pri-
oriteter.fra.2014.og.syv.år.frem..Det.er.således.ikke.kun.
EU’s.budget.og.dets.implementeringsinstrumenter,.der.
fastlægges.med.den.kommende.FFR..Det.er.også.EU’s.

ambitioner. og.kommende. rolle. inden. for.politikområ-
der.som.eksempelvis.udvikling.og.humanitært.arbejde..

Den.kommende.FFR.og.udformningen.af.de.finansielle.
instrumenter.der.skal.implementere.den,.skal.færdigfor-
handles.inden.udgangen.af.2012,.hvorfor.disse.forhand-
linger.bliver.en.af.hovedopgaverne.for.det.danske.EU-
formandskab..For.en.mere.specifik.tidslinje:.Se.afsnit.4.2.

Concord. Danmark. ønsker. med. dette. positionspapir.
særligt.at.sætte.fokus.på.det.udviklingspolitiske.budget.
og.de.udviklingsinstrumenter,.der.implementerer.dette.
i.den.kommende.FFR,.for.at.bidrage.til,.at.EU.forsat.vil.
være.en.stærk.og.progressiv.international.aktør.i.udvik-
lingspolitikken.

intERnt FokUs DominERER i DiskUssionEn AF FFR
Grundet.det.nuværende.finansielle.og.økonomiske.kli-
ma.i.Europa.og.den.udbredte.beslutning.om.at.reducere.
offentlige.udgifter.som.resultat.heraf,.kan.det.forventes.

Kort introduktion til 
EU’s Flerårige  Finansielle Ramme (FFR)
I dette kapitel gives en kort introduktion til EU’s kommende budgetramme, herunder hvil-
ken betydning denne har for EU’s udviklingsarbejde og - bistand. En dybere baggrundsvi-
den om EU’s budgetrammer og beslutningsprocessen herom fås ved at læse kapitel 4.   

1Kapitel
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at.forhandlingerne.om.størrelsen.af.EU-budgettet.bliver.
hårde,.og.at.temaer.såsom.merværdien.af.EU’s.arbejde,.
EU’s.konkurrence.med.opkomne.økonomier.samt.EU’s.
økonomiske.–.og.sikkerhedsmæssige.interesser.vil.være.
de.mest.dominerende..

Lissabon-traktatens.formål.om.at.gøre.EU.i.bedre.stand.
til. at. tackle. globale. udfordringer1. burde. styrke. argu-
mentet.for,.at.EU.skal.spille.en.stærkere.rolle.på.globalt.
plan,.men.størstedelen.af.diskussionerne.om.FFR’en.har.
hidtil.båret.præg.af.interne.politikprioriteter.i.EU..EU-
kommissionen. bliver.mødt.med. stort. politisk. pres. for.
at.reagere.på.den.europæiske.økonomiske.krise.snarere.
end.at.fokusere.på.sin.optræden.udadtil..Den.endelige.
beslutning.om.hvor.mange.penge,.der.kommer.til.at.gå.
til. udgiftsområde. 4,. den.udenrigspolitiske.del. af. bud-
gettet,.hvorunder.udviklingspolitik.og. -bistand.er.pla-
ceret,.vil.afhænge.af,.hvad.medlemslandene.forhandler.
sig. frem. til. skal.være.størrelsen.på.den.samlet.budge-
tramme..

Der.er.derfor.en.række.spørgsmål.af.stor.udviklingspo-
litisk.relevans,.der.først.bliver.afklaret.under.forhandlin-
gerne.om.den.kommende.FFR,.eksempelvis.om.udvik-
lingspolitik.og.bistand.i.fremtiden.prioriteres.af.EU;.om.
størrelsen. på. udviklingsbudgettet. fastholdes;. hvordan.
udviklingsinstrumenterne.kommer.til.at.tage.sig.ud,.og.
hvilken.rolle.civilsamfundet.og.ngo’er.kommer.til.at.spil-
le.i.disse.instrumenter..

DE FoRskElligE nivEAUER AF DiskUssionEn om FFR
Diskussionen.om.den.kommende.FFR.vil.overordnet.set.
finde.sted.på.tre.forskellige.niveauer:

1.. .Det. første. store. spørgsmål. vil. være. omkring. stør-
relsen. af.medlemsstaternes.bidrag. til.EU-budgettet..
Flere.medlemsstater.med.England.i.spidsen.har.ytret.

ønske.om.at.sænke.deres.procentmæssige.bidrag.be-
tydeligt.eller.har.talt.for.et.fast.bidrag,.der.ikke.følger.
med.inflationen.

2.. .Det. andet. niveau. af. diskussionen. vil. handle. om.
hvordan.pengene.skal.bruges,.altså.om.EU’s.politiske.
prioriteter,.og.hvordan.midlerne.fordeles.mellem.de.
forskellige.udgiftsområder.

3.. .Det. tredje. niveau. vil. handle. om.hvordan. de. finan-
sielle.instrumenter,.der.skal.implementere.den.kom-
mende.FFR,.herunder.udviklingsinstrumenterne,.vil.
blive.udformet.

I. forhold. til.den. første.diskussion.er.det. logisk,.at.der.
må.ressourcer.til.hvis.EU.skal.være.en.reel.international.
aktør.og. leve.op. til. sine. internationale. forpligtelser.og.
målsætninger..

Hvad.angår.de.to.andre.diskussioner,.EU’s.politiske.pri-
oriteringer. og. udformningen. af. udviklingsinstrumen-
terne,.vil.Concord.Danmarks.anbefalinger.til.disse.blive.
gennemgået.i.de.to.næste.afsnit..

Denne.position.er.opbygget.sådan,.at.afsnit.2. indehol-
der.Concord.Danmarks.generelle.anbefalinger. til.bud-
getområde.4.i.den.kommende.FFR,.mens.afsnit.3.inde-
holder.Concord.Danmarks.anbefalinger.til.de.konkrete.
udviklingsinstrumenter..Afsnit.4.giver.baggrundsviden.
om.den.nuværende.overordnede.budgetramme.for.EU.
og.de.nuværende.udviklingsinstrumenter.samt.indehol-
der.en.proces-.og.tidsoversigt.over.vedtagelsen.af.den.
kommende.FFR..Hvert. afsnit.kan. læses.uafhængigt. af.
hinanden,.men.det.foreslås,.at.læsere.med.mere.begræn-
set.viden.om.EU’s.budgetrammer.starter.med.afsnit.4..

1) http://www.eu-oplysningen.dk/upload/application/pdf/70165fd2/EU_oplysninger_WEB.pdf
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Concord.Danmarks.anbefalinger.er.at:

Bistandsløfter skal efterleves og kriterier 
for ODA ikke udvandes
EU-kommissionen. bør. gennem. den. kommende. FFR.
sætte.et.eksempel.for.EU’s.medlemsstater.og.andre.do-
norer.ved.at.fortsætte.presset.på,.at.0,7.%.af.medlems-
staternes.BNI.gives.til.ODA2.i.2015..EU.har.som.verdens.
største.bistandsgiver.pligt.til.at.sende.en.besked.til.det.
internationale.samfund.–.og.navnlig.til.udviklingslande.
–.om,.at.EU.er.reelle.i.sine.ambitioner.om.at.fremme.ud-
vikling..I.2002.indgik.verdens.lande.en.global.finansie-
ringsaftale.(Monterrey.Consensus),.som.sætter.de.politi-
ske.og.finansielle.mål.for.at.nå.FN’s.2015.udviklingsmål..
Samtidig.vedtog.EU-landene.en.ambitiøs.plan.om.stig-
ninger.i.udviklingsbistanden.som.indebar,.at.EU-lande-

ne.kollektivt.skulle.øge.udviklingsbistanden. til.0,56.%.
af.BNI.i.2010.og.nå.målet.om.0,7.%.af.BNI.i.2015..Men.
selvom.EU’s.udviklingsbistand.i.2010.steg.med.0,1.%.og.
dermed.endte.på.0,43.%.af.BNI,.er.EU.forsat.meget.langt.
fra.sin.egen.2010.målsætning.om.en.samlet.europæisk.
udviklingsbistand.på.0,56.%.af.BNI..

Concord Danmark mener,.at.det.er.af.afgørende.betyd-
ning. for. global. fattigdomsudryddelse. og. opnåelsen. af.
2015.udviklingsmålene,.at.EU.i.den.kommende.FFR.le-
ver.op.til.sine.internationale.løfter.om.at.give.0,7.%.af.
BNI.til.bistand.i.2015,.eksempelvis.ved.at.introducere.år-
lige,.forpligtende.nationale.handlingsplaner,.der.holder.
medlemslandene.på.sporet.af.deres.bistandsløfte.

Samtidig.hermed.støtter Concord Danmark,.at.den.nu-
værende.definition.af.ODA.på.linje.med.OECD.DAC3’s.

Concord Danmarks anbefalinger til 
 udgiftsområde 4 i FFR
I dette kapitel præsenteres Concord Danmarks anbefalinger til EU’s kommende udenrigs-
budget, udgiftsområde 4, herunder særligt de udviklingspolitiske - og humanitære bud-
getlinjer. For læseren uden baggrundsviden om EU’s budgetrammer og beslutningsproces-
sen herom anbefales det at starte med at læse kapitel 1 og 4.

2Kapitel

2) Den samlede internationale bistand (collective official Development aid).

Es
be

n 
Sa

llin
g 

fo
r M

el
le

m
fo

lke
lig

t S
am

vi
rk

e



Concord Danmark • Fælledvej 12 • Global Platform, 4. th. • 2200 København N • www.concorddanmark.dk

DANMARK

8

kriterier4. fastholdes. som.mindste. kriterierne. for. hvad.
der.tæller.som.bistand.i.den.næste.FFR..Herved.vil.klas-
sificering.af.bistand.som.ODA.fortsat.ske.på.baggrund.
af. om. bistanden. bidrager. til. økonomisk. udvikling. og.
velfærd,. og. derfor. eksempelvis. ekskludere.militær. bi-
stand. fra.at. tælle. som.ODA..Dette. er. afgørende. for.at.
holde.bistand.fri.for.andre.udenrigspolitiske.forpligtel-
ser,.hvorfor.ODA-kriterierne.ikke.bør.tages.op.til.revi-
sion.og.udvides.yderligere..Concord.Danmark.betragter.
dog. DAC’s. ODA-kriterier. som. minimumskriterier. og.
opfordrer.derfor.EU’s.medlemslande. til. at. gå.ud.over.
disse. kriterier. og. bruge. en. mere. snæver. definition. af.
hvad.der.opgøres.som.bistand,.der.sikrer,.at.bistand.ikke.
kan.finansiere.aktiviteter,.der.ikke.er.direkte.fattigdoms-
reducerende..Det. skyldes. at.der.blandt.medlemslande.
er.en.accelererende.oppustning.af.bistand,.idet.eksem-
pelvis.udgifter.i.forbindelse.med.asylansøgeres.ophold.
og.betaling.af.’klimagæld’.til.fattige.lande.ifølge.DAC’s.
kriterier.kan.tælles.med.som.bistand..EU.og.dets.med-
lemslande. bør. afholde. sig. fra. at. udhule. bistanden. på.
denne.måde.og.i.stedet.sikre.sig,.at.alle.bistandsmidler.
anvendes.med.et.klart.fattigdomsfokus.for.øje.

Udviklingsbistand skal have  
fattigdomsfokus 
Med.Lissabon-traktaten.står.det.nu.fuldstændigt.klart,.at.
målet.med.EU’s.udviklingspolitik.er.fattigdomsbekæm-
pelse.(artikel.208)..For.at.nå.målet.om.fattigdomsbekæm-
pelse.skal.EU.fokusere.på.at.tackle.de.grundlæggende.
årsager. til. fattigdom. såsom. ulighed,. forskelsbehand-
ling,.og.eksklusion.i.partnerlandet..I.Lissabon-traktaten.
erkendes. det. desuden,. at. EU’s. udviklingspolitik. er. et.
politikområde. i.sin.egen.ret,.og.at.det.er.den.vigtigste.
ramme.for.EU’s.samarbejde.med.alle.udviklingslande..

bistAnD til båDE minDst UDviklEDE lAnDE og  
mEllEminDkomstlAnDE
For.at.realisere.Lissabon-traktatens.forpligtelse.om.fat-
tigdomsbekæmpelse.bør.bistandspuljer.fordeles.til.ud-
viklingslandene.på.baggrund.af.harmoniserede.og.ob-
jektive.behovskriterier.og.derved. fokusere.på.at. støtte.
de.fattigste.og.mest.marginaliserede.mennesker,.samt.på.

at.bekæmpe.grundlæggende.årsager.til.fattigdom..Dette.
kan.blandt.andet.sikres.ved,.at.EU’s.udviklingsbistand.
går.til.landene.på.DAC’s.liste.over.ODA.berettigede.lan-
de1,.og. logisk. set.vil.kriterier.baseret.på.menneskelige.
udviklingsbehov.og.uligheder.føre.til,.at.flest.ressourcer.
bliver.allokeret.til.de.mindst.udviklede.lande.(LDC)..

LDC-kategorien. omfatter. de. fattigste. og.mest. skrøbe-
lige.af.udviklingslandene,.som.også.er.de.lande,.der.er.
længst.fra.at.nå.2015.udviklingsmålene..I.Istanbul.Pro-
gramme.of.Action,.vedtaget.på.FN’s.4..LDC-konference,.
9.-13..maj.2011,.blev.løfterne.bekræftet.fra.den.3..LDC-
konference. i.2001.om,.at.LDC-lande.skal.have.0,15-0,2.
procent.af.de.0,7.%.BNI,.der.går.til.bistand..Bekræftelsen.
blev.ledsaget.af. .nogle.detaljerede,.men.også.åbne.løf-
ter.om.at.nå.dette.mål.i.2015.–.eller.senere.(IPOA.punkt.
119.2.a)5..LDC-lande.vil.stadig.i.mange.år.være.afhæn-
gig. af. bistand. og.Concord Danmark mener derfor,. at.
det.er.afgørende.for.fattigdomsbekæmpelsen,.at.EU.og.
dets.medlemslande.lever.op.til.disse.løfter.ved.at.sikre,.
at.der.bliver.øremærket.finansiering.til.LDC-lande.i.den.
kommende.FFR..EU-Kommissionen.lever.på.nuværen-
de.tidspunkt.op.til.denne.målsætning,.og.det.er.vigtigt,.
at.Kommissionen.også.i.den.kommende.FFR.lever.op.til.
sin.forpligtelse,.ikke.mindst.for.at.sætte.et.godt.eksem-
pel.internationalt..

At.EU.finansielt.bør. leve.op.til.sine. løfter. til.LDC-lan-
de.betyder. i.midlertidig. ikke,.at.støtten. til.mellemind-
komstlande. (MIC). er. ligegyldig. for. EU’s. forpligtelse.
om. fattigdomsbekæmpelse.. Tre. fjerdedele. af. verdens.
fattigste. lever. i.MIC-lande..Der.er.derfor.brug. for.dif-
ferentierede. bistandsinstrumenter. og. -tiltag,. der. kan.
fungere. som. kraftige. katalysatorer. for. bekæmpelse. af.
uligheder,. marginalisering. og. fattigdom. i. MIC-lande..
Concord Danmark mener. således,.at.det.er.afgørende.
for.bekæmpelse.af. ’fattigdomslommer’. i.MIC-lande.at.
tildelingen.af.bistand.i.den.kommende.FFR.sker.på.bag-
grund.af.kriterier.om.fattigdomsudryddelse.og.ikke.ud.
fra.eksempelvis.EU’s.egne.økonomiske.interesser.–.også.
hvad.angår.MIC-landene..For.at.bekæmpe.fattigdoms-
lommerne. i. MIC. landene. bør. EU’s. udviklingssamar-
bejde.derfor.i.den.kommende.FFR.være.på.basis.af.en.
rettighedsbaseret. tilgang.og.de. tværgående.prioriteter,.

3) organization for Economic Cooperation and Development (oECD) Development assistance Committee (DaC)
4) http://www.oecd.org/dataoecd/44/45/1894833.pdf
5) http://ldc4istanbul.org/uploads/IPoa.pdf 
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som.er.identificeret.i.den.Europæiske.Konsensus.om.Ud-
vikling.

EUF’s FAttigDomsFokUs må ikkE UDvAnDEs hvis DEn 
bUDgEttEREs
I.den.nuværende.budgetramme.er.Den.Europæiske.Ud-
viklingsfond.(EUF).ikke.en.del.af.det.ordinære.EU-bud-
get,.men.bliver.opfyldt.af.frivillige.bidrag.fra.medlems-
staterne.. Det. bliver. i. forbindelse.med. den. kommende.
FFR.diskuteret.at.inkorporere.EUFen.i.EU-budgettet..Det.
vil.kunne.skabe.øget.sammenhæng.i.EU’s.udviklingsar-
bejde,. større. gennemsigtighed. og.mere. parlamentarisk.
kontrol..Men.det.kan.også.medføre.negative.konsekven-
ser.eksempelvis.et. fald.på.det. samlede.EU-udviklings-
budget,.en.omlægning.af.midler,.og.en.alvorlig.svækkelse.
af.dele.af.partnerskabet.mellem.EU.og.dets.partnerlande..
Hertil.kommer,.at.civilsamfundsdialogen.etableret.igen-
nem.Cotonou-aftalen.vil.kunne.blive.svækket.

Derfor.mener.Concord.Danmark,.at.en.budgettering.af.
EUF.kun.bør.ske,.hvis.der.er.betingelser. til. stede.som.
sikrer. EUF’s. nuværende. fattigdomsfokus.. Hvis. EUF.
budgetteres.bør.EU’s.samlede.udviklingsbistand.derfor.
øges.med.et.niveau,.der.mindst.svarer. til.størrelsen.af.
den.10..EUF.målt.i.faste.priser,.hvilket.vil.øge.de.samle-
de.ressourcer.til.udviklingssamarbejde..Samtidig.er.det.
vigtigt.at.en.langsigtet.beskyttelse.og.styrkelse.af.mid-
ler.til.AVS-landene6.(der.hovedsagelig.består.af.lav-ind-
komst.lande).sikres.i.den.kommende.FFR.og.den.årlige.
budgetcyklus..Concord.Danmark.støtter.derfor.kun.op.
om.en.budgettering.af.EUF,.hvis.den.sker.i.dialog.med.
og.godkendes.af.AVS-landene.

bistAnD skAl gå til sEktoRER mED bEvist positiv 
UDviklingsEFFEkt
Endvidere.mener.Concord.Danmark,.at.offentlige.penge.
som.bistand.bør.støtte.offentlige.goder..

Dette.må.anses.at.være.tilfældet.med.bistand.til.sociale.
sektorer. såsom. sundhedssektoren. og. uddannelsessek-
toren.. EU’s. medlemslande. har. allerede. i. FN’s. Social.
Summit.i.Købehavn.i.1995.forpligtede.sig.til.at.afsætte.
20%.af.bistanden.til.grundlæggende.sundhed.og.uddan-
nelse,. og. EU-Kommissionen. har. i. tidligere. budgetter.
forpligtet.sig.på.samme.målsætning7..Men.mens.Kom-

missionen.har.levet.op.til.denne.forpligtelse.i.de.asiati-
ske.og. latinamerikanske.AVS-lande.er.bevillingerne. til.
grundlæggende. sundhed. og. uddannelse. i. Afrika. syd.
for. Sahara. faldet. fra. 8. %. af. Kommissionens. samlede.
EU-bistandtildelinger.i.2005.til.1,5%.i.20088..Samlet.set.
har.allokeringen.af.midler.til.grundlæggende.sundhed.
og.uddannelse.været.støt. faldende.gennem.de.seneste.
par.år,.hvilket.har.resulteret.i.at.kun.5,7.%.af.bistanden.
forvaltet. af. EU-Kommissionen. er. afsat. til. grundlæg-
gende.sundhed.og.uddannelse.i.2008,.hvilket.er.et.fald.
fra.11%.i.2005..Concord Danmark mener.derfor,.at.EU.
i.den.kommende.FFR.bør.leve.finansielt.op.til.løftet.om.
at.give.20.%.af.sin.bistand.til.grundlæggende.sundhed.
og.uddannelse..

At. EU’s. bistand. bør. allokeres. til. sektorer,. der. har. be-
vist. positiv. udviklingseffekt,. gør. sig. også. gældende. i.
forbindelse. med. den. stigende. tendens. til. at. allokere.
bistandsmidler.til.udvikling.af.den.private.sektor.i.ud-
viklingslande..Institutioner.og.aktører,.der.forvalter.og.
kanaliserer.udviklingsbistand,.skal.derfor.have.et.klart.
fattigdomsbekæmpelsesmandat. med. positiv. udvik-
lingseffekt.som.deres.mål.og.kriterie.for.udvælgelse.af.
projekter.. Concord Danmark mener,. at. disse. aktører.
bør.underlægges.præcis.samme.krav.og.principper.som.
andre. udviklingsaktører,. særligt. i. forhold. til. at. doku-
mentere.en.fattigdomsreducerende.udviklingseffekt.for.
de. fattigste.og.mest. sårbare.befolkningsgrupper..Dette.
bør.også.gælde.for.udviklingsfonde.og.–.banker.som.EU.
samarbejder.med.

Udviklingsbistand.bør.primært. gå. til. offentlige. goder,.
hvilket.kan.omfatte. etablering.af.befordrende. tiltag. til.
at. fremme. den. økonomiske. udvikling. og. den. private.
sektor..Hvis.bistand.fungerer.som.katalysator. for.øko-
nomisk. udvikling. mener Concord Danmark. dog,. at.
det.er.afgørende,.at.den.økonomiske.vækst.er.inklusiv.
og. bidrager. til. fattigdomsreduktion..Anvendes. de. be-
grænsede.bistandsressourcer.som.lånegaranti.er.denne.
problematik. endnu. mere. nærværende.. Hvis. bistand.
blandes.med.udlån.og.andre. former. for.finansielle. in-
vesteringer,.er.det.afgørende,.at.have.en.klar.garanti.for.
at. disse. leverer. fattigdomsbekæmpelse. og. en. positiv.
udviklingseffekt.. Især. den. Europæiske. Investerings-
banks.(EIB).investeringer.og.fredsstøttende.operationer.

6) afrikanske-, vestindiske- og Stillehavslandene. 
7) http://eur-lex.europa.eu/johtml.do?uri=oj:l:2006:078:SoM:en:hTMl 
8) http://www.alliance2015.org/fileadmin/user_upload/The_EU_s_Contribution_to_the_Millennium_Development_Goals_Keeping_the_Goals_alive.pdf 
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i. udviklingslandene. bør. underkastes. systematiske. og.
tilbundsgående. undersøgelser. af. de. økonomiske,. so-
ciale.og.miljømæssige.virkninger.ved.dens. investerin-
ger..EIB’s.transaktioner.bør.være.underlagt.samme.krav.
med.hensyn. til.gennemsigtighed.og.ansvarlighed.som.
udviklingsbistand.

klimAFinAnsiERing skAl væRE ny og ADDitionEl
At.klimafinansiering.skal.være.”ny.og.additionel”.er.en.
integreret.del.af.de.internationale.klimaaftaler,.idet.det.
nævnes.i.både.FN’s.klimakonvention.(UNFCCC,.artikel.
4),.Kyotoprotokollens.artikel.11.samt.i.Balihandlingspla-
nen,.Københavnsaftalen.og.i.Cancunaftalerne..Samtidig.
understreges. det. i. Parisdeklarationen. og. Accrahand-
lingsplanen,.at.miljøhensyn.spiller.en.afgørende.rolle.i.
udviklingsarbejdet,.og.at.miljø.og.klimaarbejdet.spiller.
en.vigtig.rolle.i.arbejdet.for.effektivisering.af.bistanden..
Endelige.har.EU.i.Copenhagen.Agreement.konkret.for-
pligtet. sig.på. at.medfinansiere.de. 30.mia..USD. i. ’Fast.
Start.Finance’,.det.er.vedtaget,.der.skal.rejses.globalt.til.
at.bekæmpe.klimaforandringer.i.fattige.lande.i.perioden.
2010-2012,.samt.at.dette.beløb.i.2020.er.oppe.på.100.mia..
USD.globalt9.

klimAFinAnsiERing skAl væRE ADDitionEl og 
tRAnspAREnt
Opfyldelsen. af. løftet. om. additionalitet. er. truet. af. den.
finansielle.krise,.der.har.styrket. incitamentet.til.at. tæl-
le. klimapenge. med. i. bistandsmålsætningen. om. 0,7%.
af.BNI. samtidig.med.at.man.kalder.dem.additionelle..
Blandt.andet.er.bidrag.til.Fast.Start.Finance.blevet.talt.

med. som. bistand. på. trods. af. løfter. om. additionalitet..
Det.er.vigtigt,.at.de.allerede.knappe.bistandsressourcer.
ikke.bliver.klemt.i.søgen.efter.klimamidler..EU-støtte.til.
at. bekæmpe. klimaforandringer. må. ikke. underminere.
bistandsmålsætninger. eller. opfyldelsen. af. 2015.udvik-
lingsmålene..

Concord Danmark mener derfor,. at. klimafinansiering.
bør. tildeles. et. særskilt. budgetområde. eller. instrument.
i.forhold.til.udviklingsbistanden.for.at.sikre,.at.princip-
pet.om.additionalitet.respekteres..Herudover.er.det.af-
gørende,.at.der.udarbejdes.et.fælles.udgangspunkt.for.
at.beregne.klimafinansieringens.additionalitet..Uden.et.
sådant.udgangspunkt.vil.gennemsigtigheden.af.klima-
finansieringen.undermineres.og.løfterne.afgivet.i.de.in-
ternationale.klimaforhandlinger.udvandes..

Endeligt.mener Concord Danmark,.at.det.er.vigtigt,.at.
EU’s. løfter.om.at.være.med.til.at.mobilisere.$100.mia..
globalt.om.året. fra.2020.til.bekæmpelse.af.klimaforan-
dringer.i.udviklingslande,.skal.konkretiseres..Perioden.
efter.2012,.hvor.Fast.Start.Finance.ikke.længere.tilbydes.
og. frem. til. 2020. falder. ind.under.den.næste. FFR..Der.
bør.derfor.indgå.i.den.kommende.FFR,.hvordan.EU.har.
tænkt. sig. at.finansiere.bekæmpelse. af.klimaforandrin-
ger.i.denne.periode.

klimAhEnsyn skAl inDARbEjDEs i 
UDviklingspolitikkEn
Det.er.ligeledes.afgørende,.at.EU.indarbejder.klima-.og.
miljøhensyn. i. udviklingspolitikken. samtidig. med,. at.

9) http://ec.europa.eu/clima/policies/finance/international_faststart_en.htm
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additionelle.midler. til. at. bekæmpe.klimaforandringer.
sikres..Der.er.allerede.nu.en.tendens.til,.at.medlemslan-
de. citerer. sammenhængen. mellem. klimaforandringer.
og.udvikling. i. forsvar. for. inkludering. af. klimamidler.
i. udviklingsbudgettet.. Det.må. derfor. understreges. at.
bekæmpelsen.af.klimaforandringer.er.en.ekstra.udfor-
dring.udover.de.allerede.kendte.udviklingsproblema-
tikker,. der. skal. budgetteres. særskilt,.men. at. det. sam-
tidig. skal.være.et.gennemgående.og. integreret. tema. i.
udviklingspolitikken..Concord Danmark ønsker der-
for,.at.klima.og.miljøhensyn.forbliver.et.element.i.EU’s.
udviklingsbistand. og. opfattes. som. et. vigtigt. led. i. en.
øget. effektivisering. af. bistanden.. Dette. skal. dog. ikke.
bruges. som.undskyldning. for,. at.klimamidler.der.bør.
være.nye.og.additionelle,.tælles.med.i.bistandsmålsæt-
ningerne...

Civilsamfundet skal sikres finansiering og 
inddragelse
Lissabon-traktaten.fastslår.en.række.åbenhedsprincipper.
for.arbejdet.i.EU’s.institutioner,.herunder,.at.EU.”for.at.
fremme.gode.styreformer.og.civilsamfundets.deltagelse”.
skal.arbejde.så.åbent.som.muligt..Det.gælder.både.i.for-
bindelse.med. lovgivningsprocesser. og. i. forvaltningens.
arbejde.. Herudover. blev. civilsamfundsorganisationers.
essentielle.rolle.i.udviklingssamarbejdet.slået.fast.af.EU.i.
den.nyligt.afsluttet.Structured.Dialogue.proces10..Konklu-
sionerne.fra.Structured.Dialogue.processen.er.vedtaget.i.
konsensus.mellem.EU-kommissionen,.EU-parlamentet,.
EU’s. medlemslande,. og. civilsamfundsorganisationer/
lokale.myndigheder,.blandt.andet.om.CSO’s.rolle.i.EU’s.
udviklingsarbejde,. og. anerkender. vigtige. globale. prin-
cipper.som.eksempelvis.den.rettighedsbaserede.tilgang.
til.udvikling.og.demokratisk.ejerskab..Herved.bekræfter.
EU.sine.forpligtelser.fra.punkt.20.i.Accra.Agenda.for.Ac-
tion.(AAA),.hvor.underskriverne.erkender,.at.“civilsam-
fundsorganisationer (er) uafhængige udviklingsaktører i deres 
egen ret, hvis indsats supplerer regeringer og den private sek-
tor “..Underskriverne.af.AAA.forpligtede.sig.herudover.
til.at.“(...) styrke vores engagement med civilsamfundsorgani-
sationer” og.erklærede,.at.“vi deler en interesse i at sikre, at 
CSO-bidrag til udvikling når deres fulde potentiale”. 

Et.stærkt.og.aktivt.civilsamfund.er.essentielt.for.at.skabe.
og.fastholde.demokrati-.og.udviklingsprocesser,.og.her-
igennem.styrke.mennesker.og.organisationer.i.kampen.
mod.fattigdom..Eksempelvis.ved.at.yde.sociale.services,.
når.staten.fejler.eller.ikke.ønsker.at.give.dem,.eller.ved.
at.give.merværdi.gennem.dets.uafhængige,.selvstændi-
ge,.og.ikke-statslige.karakter,.hvilket.det.’arabiske.forår’.
er.et.godt.eksempel.på..Civilsamfundsorganisationer.er.
også.vigtige.på.grund.af.deres.nærhed. til. græsrødder.
samt.deres.evne. til. at.nå.ud. til. fjerntliggende.og.mar-
ginaliserede.grupper..Civilsamfundsorganisationer.spil-
ler. en. afgørende. rolle. i. opbygningen. af. demokratisk.
ejerskab. og. deltagelse. i. nationale. udviklingsstrategier,.
samt.i.at.holde.beslutningstagere.og.offentlige.organer.
ansvarlige..Civilsamfundsorganisationer.i.Nord.er.vig-
tige.at.inddrage.i.støtten.til.civilsamfundsorganisationer.
i.EU’s.samarbejdslande.da.der.er.en.added.value.i.sam-
arbejdet.mellem.organisationer,.der.som.udgangspunkt.
har.samme.funktion.og.rolle,.samtidig.med,.at.civilsam-
fundsorganisationer.i.Nord.kan.bidrage.med.et.globalt.
kampagnenetværk..

ØREmæRk FinAnsiERing til CivilsAmFUnDEts AR-
bEjDE
Structured. Dialogue. processens. anerkendelse. af. ci-
vilsamfundsorganisationers. essentielle. rolle. i. udvik-
lingssamarbejdet. bør. også. afspejle. sig. tilstrækkeligt. i.
den.kommende.FFR.både.ved,.at.EU.vedtager.en.klar.
strategi.og.sætte.klare.mål,.der.støtter.civilsamfundets.
forskellige.roller.i.udviklingsarbejdet,.men.også.ved.at.
der.sikres.tilstrækkelig.finansiering.til.civilsamfundsor-
ganisationers.arbejde..

Også.for,.at.EU.med.den.kommende.FFR.således.støt-
ter.op.om.gunstige.rammebetingelser.for.CSO’ers.arbej-
de,.hvilket.er.særligt.aktuelt.da.flere.lande.har.indført.
lovgivning,. der. indskrænker. det. politiske. rum. for. ci-
vilsamfundsorganisationer.til.at.deltage.i.den.offentlige.
politiske.beslutningsproces..En.række.rapporter11.viser,.
at.siden.Accra-handlingsplanen.er.gunstige.rammebe-
tingelser. blevet. udfordret. i.mange. lande. eksempelvis.
ved,. at. regeringer. lægger. restriktioner. på. civilsam-
fundsorganisationer,.der.modtager.støtte.fra.udenland-
ske.donorer.

10) https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/images/e/ea/FINal_CoNClUDING_PaPER.pdf
11) Seneste rapport om problematikken: http://www.actalliance.org/resources/publications/Shrinking-political-space-of-civil-society-action.pdf
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Concord Danmark foreslår derfor,.at.minimum.15.%.af.
de.geografiske.midler.i.den.kommende.FFR.bliver.øre-
mærket.til.civilsamfundet,.og.at.der.samtidig.sigtes.mod.
at.fordoble.det.nuværende.niveau.for.tematisk.og.aktør-
specifik.finansiering.som.går.til.civilsamfundsorganisa-
tioner,.eksempelvis.programmet. for.”Ikke-statslige.ak-
tører”.(NSA-LA)12..

Concord Danmark mener,.at.en.øremærkning.på.15.%.til.
civilsamfundsorganisationer.er.nødvendig.af.flere.grun-
de,.blandt.andet,.at.det.i.Accra.Agenda.for.Action.(arti-
kel. 20).og.Structured.Dialogue.konklusionerne. (punkt.
6).anerkendes,.at.civilsamfundsorganisationerne.er.‘ak-
tører. i.deres.egen.ret’,.og.de.bør.derfor.have.kapacitet.
til.selvstændig.handling.samt,.at.tidligere.undersøgelser.
af. civilsamfundsorganisationer.viser. organisationernes.
kvalitet.og.omkostningseffektivitet.som.bistandskanal.

Concord Danmark mener,.at.de.15.%.øremærkning.bør.
forhandles.ind.i.landestrategipapirer.udarbejdet.i.sam-
råd.med. lokale. civilsamfundsorganisationer,. og. at.der.
bør. gives. forrang. til. de. nationale. civilsamfundsorga-
nisationer,.men.at.midlerne.skal.være.åbne. for.alle. ci-
vilsamfundsorganisationer..

styRk inDDRAgElsEn AF CivilsAmFUnDEt i 
bEslUtningspRoCEssER
For.at.CSO’er.kan. indfri.deres.potentiale. i.udviklings-
arbejdet.bør.der.endvidere.være. tilstrækkelig. tid. til. at.
involvere. civilsamfundet. i. revision.og.programmering.
af.EU’s.bistandsstrategier..Denne. involvering.bør. fast-
holdes.gennem.hele.processen,.da.det.er.vigtigt.for.både.
styrkelse. af. civilsamfundet. og. effektiviteten. af. udvik-
lingsarbejdet,.at.civilsamfundet.i.og.uden.for.EU.bliver.
hørt..Derfor.mener Concord Danmark at.inddragelsen.
af.civilsamfundet,.især.i.strategiplanlægning13,.bør.gøres.
forpligtende.igennem.institutionalisering,.og.at.der.bør.
være.tilbagerapporteringer.til.civilsamfundet.om.resul-
taterne.af.involveringen..Forståelse.for.landespecifikke.
kontekster.er.afgørende.og.en.“one.size.fits.all”-tilgang.
til.at.involvere.civilsamfundet.i.EU’s.bistandsstrategier.
og.-programmer.bør.undgås.

Kohærens for udvikling skal integreres i 
EU’s instrumenter

Politik-kohærens. for. udvikling. eller. PCD. (Policy. Co-
herence.for.Development).handler.grundlæggende.om,.
at.EU’s.politikker.på.alle.områder,.der.påvirker.udvik-
lingslandene,. skal. arbejde. for. udviklingspolitikkens.
målsætning. om. fattigdomsudryddelse.. Udvikling. og.
udryddelse. af. fattigdom. kan. ikke. opnås. med. udvik-
lingspolitikker.alene..Det.er. tværtimod.nødvendigt,. at.
EU.og.medlemsstaternes.politikker.på.beslægtede.om-
råder,.såsom.handel,.miljø,.klima,.energi,.landbrug,.skat.
og. udenrigspolitik,. skal. støtte. –. eller. som. minimum,.
ikke.skade.–.nationale,.lokale.og.regionale.bestræbelser.
på.at.udrydde.fattigdom.i.partnerlande..Øget.kohærens.
vil.således.betyde.større.effektivitet.i.EU’s.bestræbelser.
på.at.bekæmpe.fattigdom.

EU’s. institutioner. og.medlemslande. har. forpligtet. sig.
til.at.sikre.kohærens.blandt.andet.i.Lissabon-traktaten,.
hvor. EU’s. kohærensforpligtigelser. styrkes. ved,. at. ud-
viklingspolitikken.nævnes. i.artikel.21.om.grundlag.og.
formål.med.Unionens.optræden.udadtil:.”Unionen fast-
lægger og gennemfører fælles politikker og tiltag og arbejder 
for en høj grad af samarbejde på alle områder i tilknytning 
til internationale forbindelser med henblik på: …at fremme 
en bæredygtig udvikling i økonomisk, social og miljømæs-
sig henseende i udviklingslandene med det hovedformål at 
udrydde fattigdommen.”. (Artikel.21,.stk..2)..Som.et. led. i.
denne.forpligtelse.har.EU.Kommissionen.udarbejdet.et.
arbejdsprogram.for.kohærens.for.perioden.2010-13,.der.
skal.bruges.proaktivt.i.forhold.til.EU-beslutninger,.som.
vedrører.udviklingslandene,.og.skabe.en.koordineret.og.
konsekvent.brug.af.alle.de.værktøjer,.politikker.og.res-
sourcer,.der.kan.lede.mod.målet.om.fattigdomsudryd-
delse.

Der.mangler.imidlertid.stadig.i.høj.grad.indikatorer.og.
institutionelle.mekanismer,.der.kan.sikre.at.principper-
ne.implementeres.i.praksis.og.der.er.mange.eksempler.
på.politikker,.der.er.i.modstrid.med.målsætningen.om.
fattigdomsudryddelse..Concord Danmark mener der-
for,.at.der.i.den.kommende.FFR.skal.være.en.finansiel.af-
spejling.af.EU’s.kohærensforpligtelser.eksempelvis.ved,.

12) Baseret på 2009 tal, bør den samlede EU-finansiering, der afsættes til civilsamfundsorganisationer således ifølge forslaget beløbe sig til 1,6 mia. euro om året.
13) Denne inddragelse af civilsamfundet i strategi bør både ske i EU’s nationale strategier for samarbejdslande, i planlægningen af call of proposals og generelt i EU’s udviklingsstrategi.
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at.både.de.finansielle. instrumenter,.der. implementerer.
den. indenrigspolitiske.og.den.udenrigspolitiske.del. af.
budgetrammen.udformes.således,.at.de.eksplicit.integre-
rer.og.sikrer.gennemførelse.af.principperne.om.politik-
kohærens.for.udvikling..Ved.udviklingsinstrumenterne.
bør. dette. sikres. ved,. at. politikkohærens. for. udvikling.
indskrives. i. disses. retsaktstekster..Dette. skal. gøres. for.
at.sikre,.at.EU’s.udøvelse.af.sine.interesser.gennem.sin.
optræden.udadtil.er.designet.til.at.være.retfærdig.og.til.
gensidig.fordel.for.både.EU.og.udviklingslande.

Innovativ finansiering af udvikling skal 
opprioriteres
For.at.kunne.håndtere.de.globale.udfordringer,.herun-
der. klimaændringer. og. fattigdomsbekæmpelse,. er. det.
af.afgørende.betydning.at.udvikle.og.implementere.in-
novative.finansieringskilder,.der.som.supplement.til.ud-
viklingsbistand.mobiliserer.væsentlige.ekstra.ressourcer.
til.udvikling..

UDviklingslAnDEs mobilisERing AF EgnE 
 REssoURCER 
En.styrkelse.af.udviklingslandenes.evne.til.og.mulighed.
for. at.mobilisere. egne. ressourcer. vil. ikke. kun. øge. de.
disponible.midler.til.at.finansiere.udvikling,.men.også.
styrke. det. demokratiske. ejerskab. og. god. regeringsfø-
relse..Illegal.kapitalflugt.ud.af.udviklingslande.er.i.dag.
en.af.de.største.udfordringer.for.udviklingslandes.mo-
bilisering.af.egne.ressourcer.til.finansiering.af.udvikling..
Beregninger.vurderer,.at.der. i.2008. forsvandt.omkring.
1200.mia..dollars.ud.af.udviklingslandene.i.illegal.kapi-
talflugt14..Langt. størstedelen,.2/3,. forsvandt. som.følge.
af.multinationale. selskabers. transfer.mis-pricing..Hvis.
den.illegale.kapitalflugt.i.stedet.blev.i.ulandene.og.blev.
beskattet.viser.beregninger,.at.det.ville.give.udviklings-
landene.ca..160.mia..kroner.årligt.i.skatteindtægter15,.der.
kunne.bruges.til.at.finansiere.udvikling..

Concord Danmark mener derfor,.at.fokus.på.mobilise-
ringen. af. udviklingslandenes. egne. ressourcer. bør. op-
prioriteres. i. den. kommende. FFR. eksempelvis. ved. at.

bidrage.til.både.at.kapacitetsopbygge.skattemyndighe-
derne. i.EU’s.samarbejdslande.og.civilsamfundets.rolle.
i. at. holde. regeringer. ansvarlige. for. deres. opkrævning.
af.indtægter.og.brug.af.udgifter..Udover.den.lokale.ka-
pacitetsopbygning.i.udviklingslandene.er.det.også.vig-
tigt,.at.der.er.politikkohærens. imellem.EU’s.politikker.
på.dette.område.da.EU,.eksempelvis.ved.at.lovgive.om.
øget.åbenhed.i.multinationale.selskabers.regnskaber.og.
bekæmpe.brugen.af.skattely.kan.styrke.muligheden.for,.
at.regeringer. i.udviklingslandene.kan.holde.selskaber-
ne.til.regnskab.for.deres.skattemæssige.betalinger. i.de.
givne.lande.

skAt på FinAnsiEllE tRAnsAktionER 
En.anden.innovativ.finansieringskilde,.der.kan.mobili-
sere.ressourcer.til.udvikling.som.supplement.til.bistand,.
er.en.skat.på.finansielle.transaktioner..Ideen.bag.en.så-
dan.skat.er.at.få.finanssektoren.til.at.betale.en.del.af.reg-
ningen.for.den.finanskrise,.som.sektoren.i.høj.grad.var.
årsag.til.og.som.uforskyldt.ramte.udviklingslandene..En.
lille. skat. på. al. handel.med. valuta,. aktier,. obligationer.
og.derivater.kan.bidrage. til. at.bekæmpe. fattigdom.og.
klimaforandringer.i.ulandene..En.sådan.skat.kan.derud-
over.også.være.med.til.at.øge.stabiliteten.på.finansmar-
kederne. og. dermed. reducere. behovet. for. kommende.
redningsaktioner..

På.de.globale.finansmarkeder.handles.der.hver.dag.med.
valuta.og.værdipapirer.til.en.værdi,.der.er.mere.end.70.
gange. større. end. det. globale. BNP.. Selv. en.meget. lille.
skat.på.disse.transaktioner.vil.give.store.indtægter..Der.
er.lavet.beregninger,.der.viser,.at.en.skat.på.bare.0,05.%.
på.finansielle.transaktioner.vil.give.en.indtægt.på.cirka.
3500.mia..kroner.årligt16.

Concord Danmark mener derfor,. at. EU. som. verdens.
største.bistandsdonor.har.pligt.at.sætte.et.godt.eksem-
pel,. og. gå. forrest. i. arbejdet.med. at. få. indført. en. skat.
på. finansielle. transaktioner,. der. kan. sikre. en. alterna-
tiv.finansiering.af.udvikling.og.klimatiltag..Det.er.dog.
vigtigt,. at. indtægterne. fra. en. sådan. skat. kommer. ud-
viklingslandene. til. gode.og. ikke. blot. ender.med. at. fi-
nansiere.EU’s.budget.generelt..Samtidigt.er.det.vigtigt.

14) http://www.gfip.org/storage/gfip/documents/reports/IFF2010/gfi_iff_update_report-web.pdf 
15) http://www.gfip.org/storage/gfip/documents/reports/implied%20tax%20revenue%20loss%20report_final.pdf 
16) http://www.robinhoodskat.dk/how-it-works/policy-library
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pointere,. at. disse. indtægter. ikke. erstatter. bistandsløf-
terne.om.0,7.%.af.BNI..

Humanitær bistand skal være behovsbase-
ret og uafhængig
Allerede.i.dag.er.det.humanitære.område.underfinansie-
ret,. hvilket. eksempelvis. afspejles. i. manglende. ressour-
cer.til.tørkekatastrofen.i.Østafrika.netop.nu..I.løbet.af.de.
kommende.år.vil.det.humanitære.behov.og.omkostnin-
gerne.forbundet.hermed.fortsætte.med.at.stige..Det.sker.
som. følge. af. eksterne. faktorer. såsom. klimaændringer,.
befolkningstilvækst. og. pres. på. knappe. ressourcer,. der.
fører. til.mere.ødelæggende.naturkatastrofer.og.konflik-
ter..På.baggrund.af.disse.udfordringer.vil.EU’s.rolle.som.
den.største.humanitære.donor.i.verden.blive.endnu.mere.
afgørende.i.fremtiden..En.humanitær.indsats.baseret.på.
behov.for.at.redde.liv.og.lindre.lidelser.bør.være.højeste.
prioritet..Kvalitet.i.den.humanitære.indsats.giver.også.et.
solidt.grundlag.for.genopbygning.og.rehabilitering,.der.
forbereder.vejen.for.en.bæredygtig.udvikling.

At.give.hurtig.og.principbaseret.støtte.til.sårbare.befolk-
ningsgrupper. som. følge. af. natur-. og.menneskeskabte.
katastrofer. er. et. strategisk.mål. for. EU,. i. overensstem-
melse.med.EU’s.2020.strategi..Dette.bekræftes. i.Lissa-
bon-traktaten,.som.indeholder.et.specifikt.retsgrundlag.
for. EU’s. humanitære. bistand. (artikel. 214)..Herudover.
har.medlemsstaterne,.EU-Parlamentet.og.EU-Kommis-
sionen.i.den.Europæiske.Konsensus.om.Humanitær.Bi-
stand.aftalt.fælles.værdier,.principper.og.målsætninger.
for.EU’s.humanitære.bistand17..

hUmAnitæR bistAnD skAl hAvE En sElvstænDig 
bUDgEtlinjE
Det.er.fundamentalt.både.for.implementerende.partners.
sikkerhed.og.den.berørte.befolkning,.at.den.humanitære.
bistand.er.uafhængig.af.eksempelvis.krisestyring.og.ci-
vilbeskyttelse.

Dette. er. nødvendigt. for. at. opretholde. de. humanitære.
principper.om.medmenneskelighed,.upartiskhed,.neu-
tralitet.og.uafhængighed,.der.blev.aftalt.i.den.Europæi-
ske. Konsensus. om. Humanitær. Bistand.. Som. konsen-
sussen.(artikel.10),.bekræfter,.“This principled approach is 
essential to the acceptance and ability of the EU, and huma-
nitarian actors in general, to operate on the ground in often 
complex political and security contexts”. 

Concord Danmark mener derfor,.at.det.er.helt.afgøren-
de.for.at.kunne.sikre.en.uafhængig.beslutningstagning.
inden.for.det.humanitære.område,.at.der.er.en.særskilt.
budgetlinje. for. EU’s. humanitære. bistand. i. den. kom-
mende.FFR.

Det.er.vigtigt,.at.EU’s.humanitære.bistand.opretholder.
en.unik.balance.mellem.at.adressere.pludselige.nødsi-
tuationer.og.glemte,.længerevarende.kriser..Årsagen.er,.
at.EU’s.humanitære.bistand.er.baseret.på.professionelle.
humanitære. behovsvurderinger,. der. udelukkende. ser.
på.ramte.befolkningers.behov.med.henblik.på.at.redde.
liv..Mens.kvaliteten.og.aktualiteten.af.den.humanitære.
bistand.kan.bidrage.til.EU’s.synlighed.udadtil,.skal.den.
ikke.være.drevet.af.at.gøre.EU.synlig.eller.af.politisk.–.
og.sikkerhedsmæssige.formål.

minDst 1 miA. EURo om åREt
At.EU-kommissionens.afdeling. for.humanitær.bistand.
og. civil. beskyttelse,. DG. ECHO,. de. sidste. par. år. kon-
stant.har.været.nødt.til.at.bruge.budgetforstærkninger.
(nødhjælpsreserven).for.at.være.i.stand.til.at.opfylde.de.
humanitære. behov. afspejler. en. stigning. i. humanitære.
behov..Det.viser,.at.der.er.en.mangel.på.basismidler.til.
humanitære.operationer,.som.der.bør. tages.hånd.om.i.
den.kommende.FFR..Concord Danmark mener derfor,.
at.der.bør.afsættes.mindst.1.mia..euro.hvert.år.til.EU’s.
humanitære. bistand. i. den. kommende. FFR.. Endvidere.
understreger.Concord.Danmark,.at.der.er.behov.for.en.
mekanisme,. der. sikrer. en. hurtigere. udbetaling. af. den.
humanitære.bistand.efter,.at.den.er.blevet.bevilliget.så-
dan,. at. bistanden. væsentlige. hurtigere. end. i. dag,. når.
frem.til.de.nødstedte..

17) http://europa.eu/legislation_summaries/humanitarian_aid/r13008_en.htm
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I.forhold.til.udformningen.af.de.finansielle.instrumen-
ter,.der.skal.implementere.de.kommende.udviklingspo-
litiske. og. humanitære. budgetlinjer. har. Concord. Dan-
mark.følgende.anbefalinger:

Styrk fattigdomsfokus i udviklingsinstru-
menter og bistandsmodaliteter
Overordnet. set. mener. Concord. Danmark,. at. de. nye.
udviklingsinstrumenter. og.modaliteter. bør. baseres. på.
anbefalingerne. fra. analyser. af. de. nuværende. udvik-
lingsinstrumenter,.herunder.anbefalinger.om.bistands-
modaliteter.og.tværgående.spørgsmål.såsom.køn,.miljø,.
menneskerettigheder.og.civilsamfundets.rolle.

Hovedfokus. for. udviklingsinstrumenterne. i. den. kom-
mende.FFR.bør.være.fattigdomsreduktion.og.ikke.EU’s.
interne. interesser. eller. politisk. ideologi..Udviklingsbi-

stand.drevet.af.ønsket.om.regional.og.global.sikkerhed.
giver.ingen.garanti.for.langsigtet.og.bæredygtig.udvik-
ling,.og.EU.bør.derfor. fordele. sit.budget.ud. fra.et.be-
hovs-.og.fattigdomskriterium..Lande.og.regioner.af.stra-
tegisk.betydning.for.EU,.eksempelvis.EU’s.nabolande,.
bør.ikke.drage.fordel.på.bekostning.af.lande.og.regioner,.
hvor.behovene.er.større,.men.som.kan.være.af.mindre.
strategisk. interesse.. Der. bør. derfor. heller. ikke. ske. en.
yderligere.erosion.af.den.civile.karakter.af.udviklings-
samarbejdet.og.bistanden.gennem.inddragelse.af.mili-
tær.eller.kvasi-militære.udgifter,.eller.ved.at.kanalisere.
støtte.gennem.militære.aktører.

Ligeledes.mener Concord Danmark,.at.bistandsmodali-
teterne.i.den.kommende.FFR.bør.vælges.ud.fra.kriteriet.
om. fattigdomsreduktion,. hvad. enten. det. gælder. pro-
jektstøtte. eller. budgetstøtte.. Selvom. sidstnævnte. ska-
ber. større. forudsigelighed,. langsigtet. planlægning. og.
ejerskab. til. landenes. egne. udviklingsmålsætninger. og.

3Kapitel

Concord Danmarks anbefalinger til 
udviklingsinstrumenter
I dette kapitel præsenteres Concord Danmarks anbefalinger til udformningen af de finan-
sielle instrumenter, der skal implementere de kommende udviklingspolitiske og humani-
tære budgetlinjer. For læseren uden baggrundsviden om EU’s budgetrammer og beslut-
ningsprocessen herom anbefales det at starte med at læse kapitel 1 og 4. 
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dermed.understøtter.principperne.i.Paris.Deklarationen.
om.harmonisering.og.bistandseffektivitet,.påpeger.Con-
cord.Danmark. behovet. for,. at. budgetstøtte. indeholder.
øremærkede.støttemekanismer.til.lokale.civilsamfunds-
organisationer,.som.kan.sikre.kontrol.af.de.offentlige.in-
stitutioner.og.lægge.et.folkeligt.pres.på.politikerne,.for.at.
skabe.rammerne.for.en.fattigdomsorienteret.udvikling.

styRk DE tEmAtiskE UDviklingsinstRUmEntER
De.nye.instrumenter.og.programmer.i.den.kommende.
FFR.bør.baseres.på.deres.beviste.effektivitet.og.indvirk-
ning.på.fattigdomsbekæmpelse.og.udvikling..Mens.ho-
vedfokus.for.geografiske.programmer.og.instrumenter.
er. at. støtte. udviklingslandenes. politikker. (fx. service.
ydelser,.regeringsførelse,.infrastruktur),.muliggør.tema-
tiske. programmer. og. instrumenter. et. fokus. på. emner.
på. tværs. af. lande. (fx. menneskerettigheder,. fødevare-
sikkerhed.og.civilsamfundet)..De.tematisk.finansierede.
instrumenter.er.i.udviklingssammenhæng.af.afgørende.
betydning.da.disse.ofte.er.i.stand.til.at.levere.mål,.som.
ikke.er.mulige.inden.for.grænserne.af.geografisk.(bilate-
ral).finansiering..Det.er.således.af.allerstørste.betydning,.
at.den.kommende.FFR.indeholder.en.skræddersyet.til-
gang,.der. sætter.den. rette.balance.mellem.geografiske.
og.tematiske.udviklingsinstrumenter.og.programmer.

For.at.fremme.bistandseffektivitet.og.sikre.at.der.ikke.er.
nogen.huller.i.levering.af.bistand,.mener.Concord.Dan-
mark. derfor,. at. både. geografiske. og. tematiske. udvik-
lingsinstrumenter.og.programmer.bør.stilles.til.rådighed.
til.finansiering.af.udvikling.i.den.kommende.FFR..Con-
cord.Danmark. foreslår. således,. at. det. tematiske. fokus.
styrkes,.blandt.andet.ved.at.styrke.de.nuværende.tema-
tiske.programmer.(især.i.”Ikke-statslige.aktører.og.lokale.
myndigheder”. (NSA-LA),. ”Fødevaresikkerhed”,. ”Hu-
man.og.social.udvikling”.samt.”Miljø”).og.det.tematiske.
menneskerettighedsinstrument.(Det.Europæiske.Instru-
ment.for.Demokrati.og.Menneskerettigheder.(EIDHR))..

Styrk menneskerettighedsdirektoratet og 
– instrumentet (EIDHR)
Concord. Danmark. anser. menneskerettigheder. som. et.
helt.centralt.element.for.at.kunne.skabe.en.bæredygtig.
udvikling.og.bifalder.derfor,. at.EU’s.Fælles.Udenrigs-
tjeneste. (EEAS).har. etableret. et.menneskerettighedsdi-

rektorat,. der. skal. indarbejde. en. styrket. menneskeret-
tighedsdimensionen.i.alle.led.af.EU’s.udenrigspolitiske.
arbejde,.blandt.andet.ved.at.støtte.specifikke.projekter.
i. udviklingslande. gennem. EU’s. menneskerettigheds-
instrument. (EIDHR).. Men. implementeringen. af. men-
neskerettighedspolitikkerne. lider. af. store. problemer,.
da.menneskerettighedsdirektoratet.i.EEAS.ikke.har.til-
strækkelige.ressourcer,.i.forhold.til.at.sikre.effektiv.ko-
ordinering. og. samspil. mellem. arbejdet. for. udvikling,.
demokrati.og.menneskerettigheder..

Den.manglende.politiske.og.økonomiske.kraft.på.dette.
område,.og.den.politiske.afkobling.af.menneskerettig-
hederne.fra.udviklingsarbejdet. i.praksis.er.nogle.af.de.
store. bremseklodser. for. styrkelse. af. fattigdomsbaseret.
udviklingsarbejde. baseret. på. inddragelse. af. civilsam-
fundet.og.fremme.af.demokrati.og.menneskerettigheder

Da. den. afgørende. del. af. EU’s. menneskerettighedsar-
bejde. i. fremtiden.kommer. til. at. foregå. igennem.EEAS.
menneskerettighedsdirektoratet,.mener Concord Dan-
mark derfor,.at.der.i.den.kommende.FFR.skal.afsættes.
tilstrækkelige.ressourcer.til.denne.instans..

Ligeledes.foreslår.Concord.Danmark,.at.der.oprettes.et.
revideret.og.udvidet. instrument,. til.at. fremme.menne-
skerettigheder.og.demokratiske.processer.

Med.Lissabon-traktaten.gøres.det.bindende,.at.et.af.de.
primære.formål.med.den.europæiske.udviklingspolitik.
er.beskyttelse.af.menneskerettighederne..Men.i.øjeblik-
ket. afsættes. kun. 1,3%. om. året. af. Kommissionens. bi-
stand. til.det.Europæiske. Instrument. for.Demokrati.og.
Menneskerettigheder. (EIDHR)..Dette.er.helt.utilstræk-
kelige.midler,.hvis.EU.skal.være.ambitiøs. i. at. fremme.
sine. egne. principper:. Respekt. for. den. menneskelige.
værdighed,.frihed,.demokrati,.ligestilling,.retsstaten.og.
respekt. for.menneskerettighederne. (artikel. 2.og.3. (5). i.
Lissabon-straktaten).

Concord Danmark mener,.at.EU’s.vision.om.en.verden.
hvor.menneskerettighederne. respekteres. og. beskyttes,.
kræver.særlig.opmærksomhed.og.retlig.beskyttelse.gen-
nem. et. separat. instrument.med. sit. eget. retsgrundlag..
Hensigten.er.at.øge.midlerne.til.at.tackle.de.betydelige.
huller.i.gennemførelsen.af.menneskerettighedskonven-
tioner.og.særlige.rettighedsproblemer.i.specifikke.lande..
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Concord.Danmark.opfordrer.derfor.til,.at.der.i.den.kom-
mende.FFR.sker.en.fordobling.af.de.nuværende.midler.
til. rådighed. for. menneskerettighedsaktiviteter18. for. at.
understøtte. alle. menneskerettigheder,. som. defineret. i.
FN-konventioner.og.traktater.

Der.er.flere.fordele.ved.det.nuværende.EIDHR,.der.bør.
bevares,.eksempelvis.instrumentets.fleksibilitet,.der.gi-
ver.mulighed.for.at.støtte.civilsamfundsorganisationer.
i.autoritære.regimer,.hvorfor.programmet.skal.være.til-
gængeligt.for.organisationer,.der.ikke.er.lovligt.registre-
ret.eller.ikke.anerkendt.af.myndighederne.

Etabler et nyt civilsamfundsinstrument 
Et. nyt. civilsamfundsinstrument,. ’Fremme. af. og. støtte.
til. et.Globalt.Civilsamfund’,. i. den. kommende. FFR.vil.
bidrage.til.en.mere.fleksibel.tilgang.til.finansiering.af.ci-
vilsamfundet.med.ægte.synergieffekt.mellem.geografi-
ske.og.tematiske.strategier,.således.at.civilsamfundet.er.
bedst.i.stand.til.at.reagere.fleksibelt.på.en.række.forskel-
lige.kontekster.og.komplekse.situationer..

Det. tematiske. civilsamfundsinstrument,. ’Fremme. af.
og.støtte.til.et.globalt.civilsamfund’,.ville.fortsætte.det.
nuværende.program.for.”Ikke-statslige.aktørers”.(NSA-
LA). støtte. til. tiltag. initieret. af. civilsamfundet. i. både.
partnerlandene.og.EU..Derfor.er.det.vigtigt,.at.det.nye.
instrument.har.en.aktørtilgang,.der.integrerer.hele.spek-
tret.af.CSO-aktører.og.deres.forskellige.roller.

Concord Danmark foreslår derfor.en.forbedret.og.for-
finet. version. af. det. aktuelle. aktør-baserede. program.
(NSA-LA),.der.anerkender.den.nye.globaliserede.virke-
lighed.civilsamfundet.står.overfor..Blandt.andet.skal.et.
nyt.civilsamfundsinstrument.skabe.en.udvidet.fleksibi-
litet,.der.gør.det.muligt. at. lave. tiltag.med.flere. lande,.
hvilket.giver.et.øget.niveau.af.sammenkobling.og.læring.
mellem.organisationer,.samt.styrker.fælles.læring.

Det.foreslåede.instrumentet.bør.bestå.af.to.søjler:

Støtte til og styrke af udviklingsinitiativer for de mest sår-
bare i partnerlandene.. Civilsamfundsorganisationer. er.
bedst.placerede.til.at.reagere.på.specifikke.lokale.kon-
tekster.på. et.niveau,. som.andre.modaliteter. ikke.kan.
nå.(dvs..lokalt.og.græsrodsplan)..Hvor.regeringer.ikke.
kan.eller.vil. levere.basale.ydelser. til.deres.borgere.er.
det.ofte.civilsamfundsorganisationer,.der.varetager.ret-
tighederne. for. fattige. og.marginaliserede.mennesker..
Passende. finansieret. kan. dette. instrument.muliggøre.
fleksibilitet,. kreativitet. og. innovation. i. udviklingsini-
tiativer.for.de.mest.sårbare.mennesker.

Fremme af et globalt civilsamfund 
Instrument.har.også.til.formål.at.levere.et.stærkt,.leven-
de.og.globalt. forbundet.civilsamfund,.som.er.nødven-
digt. for. at. reagere.på.udfordringerne. i. en. globaliseret.
verden.i.forandring..Aktiviteter.under.dette.instrument.
kan. gennemføres. både. i. Europa. og. partnerlande,. ide-
elt. set. i. partnerskab. mellem. EU. og. partnerlandenes.
civilsamfundsorganisationer.. Denne. anden. søjle. af. in-

18) Eksklusivt valg observation Tjenesterejser (EoM), som i øjeblikket udgør 25 % af den samlede EIDhR pulje.
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strumentet. bør. derfor. indeholde. følgende. elementer:.
Koordinering.af.civilsamfundet;.udviklingsuddannelse.
og.bevidsthedsskabelse;.kapacitetsopbygning.og.fælles.
læring;.samt.fortalervirksomhed.og.kampagner..

Concord.Danmark.foreslår,.at.alle.aktioner,.der.finansie-
res.under.dette. instrument. bør. tilstræbe. et. element. af.
kapacitetsopbygning.af. lokale.aktører,.hvis.det.er.hen-
sigtsmæssigt,.og.at.der.af.den.samlede.årlige.bevilling.
til. instrumentet. i. den. kommende. FFR. bør. øremærkes.
mindst.25.%.til.civilsamfundet19.

Etabler et nyt instrument til overgangen 
mellem nødhjælp til udvikling 
Concord Danmark foreslår at.indføre.et.instrument,.der.
forbinder.udvikling,.rehabilitering.og.nødhjælp.og.der-
ved.er.i.stand.til.at.løse.katastrofeberedskab.og.udfylde.
hullerne. mellem. EU’s. humanitære. nødhjælp. og. dens.
langsigtede.finansiering.af.udvikling.

Nogle.lande.har.tabt.terræn.i.deres.kamp.for.en.bære-
dygtig.udvikling.på.grund.af.konflikter.og.katastrofer..
Disse.lande,.og.især.deres.lokale.civilsamfund,.har.brug.
for. ekstra. støtte. og. ressourcer. til. igen. at. bevæge. sig. i.
retning.af.deres.udviklingsmål..EU.har.gentagne.gange.
udtrykt.sin.forpligtelse.til.en.fase.mellem.nødhjælp.og.
udvikling,. men. under. de. nuværende. instrumenter. er.

EU’s. finansielle. støtte. til. denne. fase. utilstrækkelig. og.
ineffektiv..Der.er.mangel.på.opfølgning.af.kortfristede.
finansieringsrunder.og.en.manglende.fleksibilitet.i.lang-
sigtede.instrumenter.

Concord Danmark mener derfor,.at.EU’s. investering.i.
hurtig. humanitær. bistand. skal. suppleres.med. en.me-
kanisme,. der. tillader. civilsamfundet. mere. effektiv. at.
etablere.et.fuldt.link.mellem.udvikling,.rehabilitering.og.
nødhjælp..I.den.kommende.FFR.er.der.således.et.afgø-
rende.behov.for.pålidelig.og.fleksibel.finansiering.til.fa-
sen.mellem.nødhjælp.og.udvikling.for.at.sikre,.at.støtten.
er.mere.bæredygtig.og.tilpasset.de.lokale.behov..

Midler.til.fasen.mellem.nødhjælp.og.udvikling.bør.om-
fatte. ikke-traditionelle. nødhjælpskomponenter. under.
nødhjælpsfasen.(inden.for.de.første.seks.måneder.af.en.
nødsituation),.herunder.støtte.til.uddannelse,.levevilkår.
(såsæd.og.landbrugsredskaber),.og.beskyttelse.af.initia-
tiver,.der.falder.uden.for.de.traditionelle.nødhjælpsinter-
ventioner.. Donorerne. har. imidlertid. traditionelt. været.
tilbageholdende..Aktiviteter. foretaget. af. EU’s. afdeling.
for.udvikling,.DG.DEVCO,.skal.ikke.være.i.konkurrence.
med.katastrofeberedskabsaktiviteter.finansieret.af.EU’s.
afdeling.for.humanitær.bistand.og.civil.beskyttelse,.DG.
ECHO,.men.det.er.vigtigt.at.give.midler.til.overgangen.
mellem.humanitær.nødhjælp.og.langsigtet.udviklings-
bistand.samt.øgede.ressourcer.til.genopbygningsfasen..

 19) Eksklusivt valg observation Tjenesterejser (EoM), som i øjeblikket udgør 25 % af den samlede EIDhR pulje.
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Den. nuværende. budgetramme. kaldes. de. ’finansielle.
perspektiver’.og.løber.for.perioden.2007-2013..Det.mak-
simale. loft. for. bevillingerne. til. EU-budgetrammen. for.
2007-2013.er.1,24%.af.EU’s.samlede.BNI,.men.medlems-
staternes.gennemsnitlige.betalinger.er.1,07%..De. fakti-
ske.udgifter.til.budgettet.er.altid.lavere.end.loftet.

Bevillingerne. for. 2010-budgettet. er. 141.mia.. euro. sva-
rende.til.1,2.%.af.EU’s.samlede.BNI..Udgiftskategorien.
”EU.som.global.aktør”.indeholder.alle.udviklingsinstru-
menterne.mens.landbrugsstøttens.formelle.betegnelse.er.
”Beskyttelse.og.forvaltning.af.naturressourcer”..Titlerne.
på. de. forskellige. udgiftskategorier.ændres. dog. typisk.
fra.den.ene.overordnede.budgetramme.til.den.anden..

Hovedfokus. for. de. finansielle. perspektiver. 2007-2013.
er:.

1. Færdiggørelse.af.det.interne.marked
2.. Færdiggørelse.af.konceptet.”Europæisk.borgerskab”.
3.. .Afspejling.af.EU’s.rolle.som.sammenhængende.glo-

bal.partner.

.Der. er. fem.udgiftsområder,. hvoraf.fire. er. til. EU’s. in-
terne.politikker.og.en.er. til.EU’s.eksterne.anliggender.
(udgiftsområde.4):

1.. .Bæredygtig.Udvikling. (strukturfonde). (45.%. af. det.
samlet.budget)

. •. Konkurrenceevne.for.vækst.og.beskæftigelse

. •. Samhørighed.mellem.vækst.og.beskæftigelse
2.. .Bæredygtig. forvaltning. og. beskyttelse. af. naturres-

sourcer. (herunder. landbrugsstøtten,. udvikling. af.
landdistrikter,.fiskeri.og.miljø).(42.%)

3.. .EU-borgerskab,. frihed,. sikkerhed. og. retfærdighed.
(1%)

4.. EU.som.global.partner.(6.%)
5.. Administration.(6%)

I.de.nuværende.finansielle.perspektiver,.er.udviklings-
bistanden.og.den.humanitære.bistand.medtaget.under.
EU’s.udenrigsbudget.(udgiftsområde.4:.”EU.som.global.
partner”)..Beslutningerne.om.antal,.type.og.indhold.af.
instrumenter. til. budgetlevering. og. –. implementering.
udgjorde.en.integreret.del.af.forhandlingerne.om.de.fi-

Baggrund for FFR
Dette kapitel giver baggrundsviden om EU’s nuværende budgetramme og den
nes udviklingsinstrumenter, samt beslutningsprocessen omkring, EU-Kommissionens for-
slag til og tidslinjen for den kommende budgetramme.
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nansielle.perspektiver.2007-2013.og.resulterede.i,.at.EU-
kommissionen. reducerede. antallet. af. finansielle. uden-
rigsinstrumenter.fra.35.til.10..En.yderligere.nedskæring.
af.instrumenter.kan.blive.tilfældet.igen.i.den.kommende.
FFR.

Instrumenterne i udgiftsområde 4: “EU 
som global partner”
Der.er.8.udviklingsinstrumenter.i.de.nuværende.finan-
sielle. perspektiver. og. 5. tematiske. programmer:. Alle.
instrumenterne,. med. undtagelse. af. EUF’en,. er. samlet.
under.”EU.as.a.Global.Player”,.som.udgør.EU’s.uden-
rigspolitiske.budget.
.
•. .4 ‘geografiske’ (Førtiltrædelsesinstrumentet. (IPA),.
Det. europæiske. naboskabs-. og. partnerskabsinstru-
ment.(ENPI),.Instrumentet.for.Udviklingssamarbejde.
(DCI).og.Instrument.for.industrialiserede.lande).

•  4 ‘tematiske’ (Det.Europæiske.Instrument.for.Demo-
krati.og.Menneskerettigheder.(EIDHR),.Instrumentet.
for.Stabilitet. (IfS),.Humanitær.bistand.og.Makoøko-
nomisk.bistand)..

•  5 tematiske programmer (Ikke-statslige.aktører.(NSA-
LA),.Fødevaresikkerhed,.Human.og.social.udvikling,.
Miljø.samt.Asyl.og.migration),.der.støtter.aktiviteter.
i.alle.udviklingslande.bortset.fra.dem,.der.er.dækket.
af.IPA.

Hvert.instrument.er.omfattet.af.et.retsgrundlag.vedta-
get.af.Rådet.og.Parlamentet,.der.omfatter.en.finansiel.
rammefastsættelse.af.hvilket.beløb,.der.går. til. instru-
mentet. og. dets. underprogrammers. levetid.. De. fem.
tematiske. programmer. er. inkluderet. og. beskrevet. i.
retsgrundlaget. for. Instrumentet. for.Udviklingssamar-
bejde.(DCI)..Retsgrundlaget.for.instrumenterne.er.tids-
bestemte.og.vil.udløbe.med.de.nuværende.finansielle.
perspektiver..Nye.instrumenter,.der.afspejler.nye.poli-

Førtiltrædelsesinstrumentet (IPA) 20,5%

Instrumentet for Stabilitet (IfS) 3,9%

Det Europæiske Instrument for Demokrati 
og Menneskerettigheder (EIDHR) 1,8%

Instrument for industrialiserede lande 0,8%

Humanitær bistand 9,2%

Andre udenrigspolitiske instrumenter 10,1%

Makroøkonomisk bistand 1,4%

Det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI), 24,6%

Instrumentet for Udviklingssamarbejde (DCI) 27,7% 

Strukturfonde (bæredygtig udvikling) 45%EU-borgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed 1%

Landbrugsstøtte (beskyttelse og forvaltning af naturressourcer) 42 %

Administration 6%

EU som global partner 6%
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tiske.prioriteter.vil.sandsynligvis.blive.foreslået.til.den.
kommende.FFR.

Der. er.overordnet. set. to.hjørnesten. i.finansieringen.af.
EU’s.udviklingssamarbejde:

•. .EU’s. budget. til. særlige. tematisk. bestemte. indsatser.
over.hele.verden.samt.til.EU’s.øvrige.samarbejdslan-
de.udover.AVS.-landene.(DCI).

•. .Den.Europæiske.Udviklingsfond.(EUF).til.EU’s.sam-
arbejdslande.i.AVS.

EU’s.bistand.finansieres.kun.delvist.via.EU’s.alminde-
lige.budget..39.%.af.EU-bistanden.kommer.fra.den.sær-
skilte.European.Development.Fund,.der.finansieres.via.
medlemsstaternes.’frivillige’.bidrag..Det.diskuteres.om.
EUF’en. skal. lægges. ind. under. budgettet. i. forbindelse.
med.vedtagelsen.af.den.kommende.FFR..

Den.Europæiske.Udviklingsfon,.der.udgør.en.tredjedel.
af.EU-kommissionens.ODA.indgår.i.øjeblikket.ikke.i.de.
finansielle.perspektiver.og.EU’s. årlige.budget..EUF.er.
øremærket. til.udviklingsbistand. til.AVS-landene..Mid-
lerne. fordeles.på.baggrund.af. lande-.og. regionsstrate-
gier.(de.såkaldte.Regional.Strategy.Papers.og.Country.
Strategy. Papers). som. udarbejdes. i. samarbejde. mel-
lem.EU-kommissionen.og.AVS-landene..Fonden.bliver.
genopfyldt.cirka.hvert.femte.år.og.består.af.bidrag.fra.
medlemslandene,. som. bestemmes. ud. fra. en. historisk.
bestemt. fordelingsnøgle.. Den. nuværende. EUF. er. på.
22,682.mia..euro.er.klart.den.største.og.løber.til.udgan-
gen.af.2013..Rammerne.for.EUF.bestemmes.af.Cotonou-
aftalen.for.AVS-landene.og.af.Overseas.Association.De-
cision. for.de. lande.som.indgår. i.betegnelsen.Overseas.
Countries.and.Territories..Men.langt.hovedparten,.om-
kring.22.mia..euro,.går. til.AVS-landene..EUF-midlerne.
administreres.af.Kommissionen,.mens.Den.Europæiske.
Investeringsbank.administrerer.de.dele.af.EUF’en.som.
bruges. til.koncessionelle. lån.og.risikokapital. (omkring.
1,5.mia..EUR)..

Idet.EUF.er.baseret.på.en.mellemstatslig.aftale.mellem.
medlemsstaterne.er.den. ikke.omfattet.af. fælles.beslut-
ningstagning.og.kontrol.af.EU-Parlamentet..Den.næste.
EUF.(den.11.).og.dens.mulige.integration.i.EU’s.budget.

(den.såkaldte.budgettering.af.EUF).vil.også.være.en.del.
af.debatten.om.den.kommende.FFR..Hvis.EUF.budget-
teres.i.den.kommende.FFR.kan.den.eventuelt.integreres.
i.DCI.eller.et.nyt.tilsvarende.instrument.

Beslutningsproces, forhandlingsudspil og 
tidslinje
Proceduren. for. vedtagelse. af. den. kommende. FFR. er.
først.med. ikrafttrædelsen. af. Lissabon-traktaten. den. 1..
december. 2009. blevet. en. del. af. EU’s. traktatgrundlag.
(artikel. 312. Lissabon-traktaten).. Proceduren. er. fastsat.
i. traktaten.om.“Den.Europæiske.Unions. funktionsmå-
de”..Traktaten.kræver.EU-Parlamentet,.Rådet.og.Kom-
missionen. til. at.“tage alle nødvendige foranstaltninger for 
at lette denne vedtagelse”(artikel. 312:5),. og. fastsætter,. at.
formændene. for.de. tre. institutioner. skal. holde. “regel-
mæssige.møder”,.på.initiativ.af.Kommissionen.(artikel.
324)..Disse.møder.startede.tidligt.i.2011.og.vil.fortsætte.
indtil. den. kommende. FFR. er. endeligt. godkendt.. For-
melt. er. FFR’en. godkendt. ved. en. enstemmig. afgørelse.
i.Ministerrådet,.men. ikke. før.Parlamentet.har.givet.sit.
samtykke.med.et.simpelt.flertal.

Den.endelige.FFR.vedtages.som.en.forordning,.hvilket.
betyder.at.de.er.direkte.gældende.og. ikke. skal. imple-
menteres.i.medlemsstaternes.nationale.lovgivning.for.at.
træde.i.kraft.

Vedtagelsen.af.den.kommende.FFR.skal.ske.inden.ud-
gangen.af.2011,.og.derved.under.det.polske. formand-
skab,.men.reformen.af.FFR’ens.implementeringsinstru-
menter. skal.vedtages. inden.udgangen.af. 2012,.hvilket.
gør.reformen.af.de.finansielle.instrumenter.til.en.af.ho-
vedopgaverne.for.det.danske.EU’s.formandskab.

FoRhAnDlingsUDspil FRA kommissionEn og 
pARlAmEntEt
EU-kommissionen. lancerede. sit. formelle. lovforslag. til.
den.kommende.FFR.d.. 29.. juni. 201120.. I. dette. foreslog.
Kommissionen. en. stigning. i. udenrigsbudgettet. fra. 56.
mia..euro.til.70.mia..euro.og.lavede.klare.referencer.til.
forpligtelsen.om.at.give.0,7.%.af.BNI. til.udviklingsbi-
stand. samt. til. et. klart. fokus. på. fattigdomsudryddelse.
baseret. på. demokrati,. menneskerettigheder,. lighed. og.
respekt. for. FN-pagten. og. international. lov.. Kommis-

20) Se Kommissionens forslag: http://europa.eu/press_room/pdf/a_budget_for_europe_2020_en.pdf
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sionen.lagde.med.lovforslaget.desuden.op.til,.at.klima-
indsatsen. skal.være. en. central.prioritet,. og. at.EU. skal.
indføre.en.skat.på.finansielle.transaktioner.for.at.kunne.
mobilisere.midler.til.EU’s.budget.–.dog.ikke.specifik.til.
udvikling. og. klimaforandringer.. Endelig. forslår. Kom-
missionen,. at. den. Europæiske. Udviklingsfond. ikke.
budgetteres.i.den.kommende.FFR.

I.forhold.til.humanitær.bistand.foreslår.Kommissionen.
en.stigning. i.budgettet,.der.cirka. tilsvarer.stigningen. i.
det. udviklingspolitiske. budget,. men. midlerne. tildelt.
den. uafhængige. humanitære. bistand. er. under. 1. mia..
euro.om.året.og.vil.falde.i.løbet.af.budgetrammen..I.ste-
det. fokuserer.Kommissionen.hovedsagligt.på. civil. be-
skyttelse,. især.den. civile. beskyttelse.uden. for.Europa,.
der.budgetmæssigt.stiger.med.500.%.

Hvad. angår. de. finansielle. instrumenter. foreslår.Kom-
missionen,. at. de. nuværende. udviklingsinstrumenter.
i.store.træk.bevares.som.i.dag..Dog.foreslås.to.nye.in-
strumenter:.et.Pan-afrikansk.instrument.under.DCI,.der.
oprettes. for. at. gennemføre. Den. fælles. Afrika-Europa.
strategi,.og.et.Partnerskabsinstrument.der.fokuserer.på.
økonomisk.samarbejde.og.på.at.styrke.EU’s.økonomi-
ske.interesser.og.forbindelser.rundt.om.i.verden..Part-
nerskabsinstrumentet. foreslås. blandt. andet. finansieret.
ved. at. omlægge. de. nuværende. bistandsmidler. til. op-
komne. økonomier,. hvorfor. fattigdomsbekæmpelsen. i.

disse.lande.kan.svækkes.på.bekostning.af.en.styrkelse.af.
EU’s.egne.økonomiske.interesser.

Inden. Kommissionen. lancerede. sit. officielle. lovforlsag.
vedtog. EU-Parlamentet. en. rapport. om. FFR’en. på. ple-
narforsamlingen.den.9..juni.2011..Denne.rapport.kan.be-
tragtes.som.en.indikator.til.EU-kommissionen.på,.hvad.
de.kan.forvente.at.få.støtte.fra.Parlamentet.til..Generelt.
ligger.rapportens.afsnit.om.udgiftspost.4.i.tråd.med.Con-
cord.Danmarks.anbefalinger,.særlig.det.afsnit,.der.under-
streger. vigtigheden. af. at. nå. 2015. udviklingsmålene. og.
bistandsmålet.om.0,7.%.af.BNI.i.2015.samt.vigtigheden.af.
inklusiv.vækst,.der.når.de.mest.marginaliserede.grupper.
i.samfundet.

Efter.Kommissionen.kom.med. sit. lovforslag.begyndte.
forhandlingerne. mellem. medlemsstaterne,. Rådet. og.
EU-parlamentet.. I. denne. forhandling. kan.meget. nå. at.
ændre. sig,. og. erfaringerne.viser,. at.den. endelige.bud-
getramme.bliver.mindre.ambitiøs.end.Kommissionens.
forslag..

Forhandlingerne. mellem. medlemsstaterne,. Rådet. og.
EU-Parlamentet. forventes. afsluttet. ved. udgangen. af.
2012,.hvorefter.reformen.af.de.finansielle.instrumenter.
igangsættes..Både.den.kommende.FFR.og.de.dertilhø-
rende. instrumenter. skal. implementeres. fra. 1.. januar.
2014..Se.mere.detaljeret.tidsplan.på.næste.side.
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tiDslinjEn i pRoCEssEn

2008-2010. .Bredt. review. af. budgettet,. offentlig. debat. om. EU’s. finanser. organiseret. af. GD.
.Budget

19..oktober.2010. .Kommissionens.meddelelse.om.resultatet.af.budgetrevisionen.som.skal.følges.af.
Rådets.konklusioner.(ingen.tidsfrist)

December.2010.–.januar.2011. .Offentlig.on-line.høring.om.EU’s.optræden.udadtil.og.instrumenter.(frist:.31..ja-
nuar.2011)

17..marts.2011. .Første.præsentation.af.udkastet.til.rapporten.om.den.kommende.FFR.fra.SURE.
udvalget.(frist.for.ændringsforslag.den.31..marts.2011)

25..maj.2011. .Vedtagelse.af.rapporten.i.SURE.udvalget

9..juni.2011. .Afstemning. i. Europa-Parlamentets. plenarforsamling. om. resolutionen. om. den.
kommende.FFR.udarbejdet.af.SURE.udvalget.

29..juni.2011. .Kommissionen.vedtager.sit.lovforslag.om.den.kommende.FFR.og.fremsender.til.
Rådet.og.Parlamentet.

Fra.juli.2011.til.slutningen.af.2012. .Forhandlingerne.om.den.kommende.FFR.imellem.Rådet.og.Parlamentet.og.sand-
synlige. lancering. af. fællesbeslutning. om. lovgivningsprocessen. omkring. instru-
menterne

Inden.slutningen.af.2012. .Enighed.i.Det.Europæiske.Råd.om.den.kommende.FFR.og.efterfølgende.godken-
delse.i.Europa-Parlamentet.

Inden.slutningen.af.2013. .Vedtagelse.i.Rådet.og.Parlamentet.om.regler.for.de.finansielle.instrumenter.

In.januar.2014. .Ikrafttrædelse.af.de.nye.FFR.for.2014-2020


