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Budgetisering af Den Europæiske Udviklingsfond

 

D. 22-23. november blev der afhol

der kunne sikres fremdrift i forhan

I denne forbindelse blev der rejst e

(EDF)skulle underlægges MFF’en v

hidtil. Denne diskussion har stået 

kan have store konsekvenser for EU's

forbindelse foretaget en analyse af

samt kommet med anbefalinger fo

 

Cotonou-aftalen og Den Europæiske Udviklingsfond

EU’s bistand til verdens fattigste lande 

budget og Den Europæiske Udviklingsfond. Begge er nu under genforhandling og begge er under pres 

fra kræfter som synes at EU's krise skal betales af de fattigste gennem nedskæringer i bistanden. 

Rammerne for samarbejdet mellem EU og de 

landene) er formuleret i Cotonou-

1950’erne har sat rammerne for det økonomiske, sociale og politis

landene. For at støtte den økonomiske omfordeling

(EDF) oprettet, og den sørger for at fordele 

opfylde deres udviklingsmål. Selvom EDF’en finansiere

Det vil sige, at den ikke er underlagt Europaparlamentets budgetkontrol

forhandlingerne om EU's overordnede budget. 

AVS samarbejdet fra 2008-2013. Lige nu forhandles der i EU 

hvordan denne skal passe sammen med EU's overordnede budget.

Budgetiseringshistorie.  

Der har i flere årtier været diskussioner 

det overordnede EU-budget i en proces kaldet 

som var fortaler for en budgetisering, med den begrundelse

og demokratisk kontrol1. Forslaget 

udvide dets kontrol med EU-budgettet til 

medlemslandene ofte anset budgetisering

prioriteter ville mindskes og nogle 

dynamik dog vendt. Kommissionen har forslået, at

hvor det næste syvårige EU-budget slutter

                                                           
1
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ldt et særligt møde i det Europæiske Råd for at

ndlingerne om den flerårige finansielle ramme

en diskussion om, hvorvidt den Europæiske Ud

via en ”budgetisering” eller forblive udenfor, so

 på i flere årtier, men er nu nået et punkt, hvor 

EU's fremtidige udviklingsbistand. Concord Dan

f de potentielle fordele og ulemper af en budge

or, hvordan EDF’en bevarer sin fattigdomsorien

Den Europæiske Udviklingsfond 

s bistand til verdens fattigste lande er siden Unionens oprindelse kommet to steder fra: EU's 

budget og Den Europæiske Udviklingsfond. Begge er nu under genforhandling og begge er under pres 

fra kræfter som synes at EU's krise skal betales af de fattigste gennem nedskæringer i bistanden. 

amarbejdet mellem EU og de tidligere kolonier i Afrika, Vestindien og Stillehavet

-aftalen. Cotonou er den seneste af en række aftaler

rammerne for det økonomiske, sociale og politiske samarbejde mellem

økonomiske omfordeling fra EU til AVS blev Den Europæiske Udviklingsfond 

og den sørger for at fordele den del af EU's bistand der skal hjælpe AVS

Selvom EDF’en finansierer en EU-aftale er den ikke en del af

underlagt Europaparlamentets budgetkontrol, og er udenfor 

forhandlingerne om EU's overordnede budget. Den nuværende EDF er på €22 mia

Lige nu forhandles der i EU om størrelsen på den næste EDF og 

en med EU's overordnede budget. 

været diskussioner om hvorvidt Den Europæiske Udviklingsfond skulle in

budget i en proces kaldet budgetisering. Det har ofte været 

fortaler for en budgetisering, med den begrundelse, at det vil øge gennemsigtighed, åbenhed 

. Forslaget har ofte fået støtte fra Europa-Parlamentet som 

budgettet til også at omfatte Udviklingsfonden. På den anden side har 

budgetisering som en dårlig ide, da deres indflydelse 

nogle risikerede, at skulle øge deres bidrag. På det seneste er denne 

dynamik dog vendt. Kommissionen har forslået, at enhver snak om budgetisering 

budget slutter, for at lette integrationen af disse to puljer med hinanden

et al, 2012: More or Less?: A financial Analysis of the proposed 11
th
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t diskutere, hvordan 

e (MFF) for 2014-2020. 

dviklingsfond 

om har været tilfældet 

 beslutninger tages der 

nmark har i denne 

etisering af EDF’en, 

ntering.  

siden Unionens oprindelse kommet to steder fra: EU's 

budget og Den Europæiske Udviklingsfond. Begge er nu under genforhandling og begge er under pres 

fra kræfter som synes at EU's krise skal betales af de fattigste gennem nedskæringer i bistanden.  

tidligere kolonier i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-

Cotonou er den seneste af en række aftaler, som siden 

ke samarbejde mellem EU og AVS-

Den Europæiske Udviklingsfond 

der skal hjælpe AVS-landene med at 

aftale er den ikke en del af EU's budget. 

udenfor 

€22 mia. og finansierer EU-

størrelsen på den næste EDF og 

Udviklingsfond skulle indgå i 

Europa-Kommissionen 

at det vil øge gennemsigtighed, åbenhed 

Parlamentet som så mulighed for at 

at omfatte Udviklingsfonden. På den anden side har 

som en dårlig ide, da deres indflydelse over de politiske 

På det seneste er denne 

enhver snak om budgetisering udskydes til 2020, 

for at lette integrationen af disse to puljer med hinanden. 

European Development Fund, ECDPM 
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Nogle af medlemslandene, herunder Frankrig, Tyskland, Storbritannien og Italien, har 

udtryk for, at budgetisering godt må ske med det samme

mange lande og en budgetisering anses 

henseende værd at bemærke, at blandt fortalerne for en budgetisering er de største bidr

både EDF’en4 og EU-budgettet5. 

Forhandlingerne om EDF’en skal ses i 

overordnede budget for 2014-202

begrænset eller ingen vækst i EU's budget, og en budgetisering af EDF’en vil derfor 

rammes af denne nedskæringspolitik

budgetisering medføre at andre budgetposter mindskes 

konsekvenser for EU's samlede bistand. Det antag

afsluttes i løbet af 2013, parallelt med forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme

2020. 

 

Risici og muligheder ved budgetisering

Fordelingsnøglerne, dvs. reglerne

og EDF’en. Dette har betydelig indflydelse 

med udsigt til et lavere bidrag vil have grund til at støtte budgetisering

for en begrænsning af EU's overordnede

en eventuel budgetisering. 

Større fleksibilitet i den måde udviklingsbudgette

ved en budgetisering. Dette kan både være positivt og negativt. På den ene side vil det muliggøre 

større følsomhed overfor internationale udviklinger og tillade at større summer rettes derhen hvor 

der bliver mest brug for dem. På den anden side åbner det for, at 

formål end dem, der er formuleret i Cotonou

undermineres til fordel for andre udenrigspolitiske interesser. 

budgetter, hvorfor fristelsen til at trække på udviklingsbudgette

nogle aktører 

Europa-Parlamentets øget kontrol

AVS-landene, blevet nævnt som en god ting

udviklingsorienteret end visse medlemslande. 

Parlamentet vil dog være afgørende

udviklingsudvalget eller hos det mere sikkerhedsorienterede

                                                           
2
 Kilnes, U & Sherriff, A, 2012: Member States’ positions on the proposed 2014

3
 http://euobserver.com/political/115046

4
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:

5
 http://www.eu-oplysningen.dk/euo_en/spsv/all/79/

6
 Ibid. 
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Nogle af medlemslandene, herunder Frankrig, Tyskland, Storbritannien og Italien, har 

godt må ske med det samme2. Det skyldes, at der er pres på budgett

mange lande og en budgetisering anses nu som en mulighed for at skære i udgifterne

, at blandt fortalerne for en budgetisering er de største bidr

EDF’en skal ses i forlængelse af de overordnede diskussioner

2020, den flerårige finansielle ramme. Flere lande har ytret støtte til

begrænset eller ingen vækst i EU's budget, og en budgetisering af EDF’en vil derfor 

rammes af denne nedskæringspolitik6. Hvis det overordnede EU-budget ikke stiger, vil en 

budgetisering medføre at andre budgetposter mindskes tilsvarende og dette kan have store negat

bistand. Det antages at forhandlingerne omkring den

parallelt med forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme

udgetisering 

ne for hvor meget hver land skal betale, er ikke

betydelig indflydelse på medlemslandes holdninger til budgetisering, da de lande

med udsigt til et lavere bidrag vil have grund til at støtte budgetisering. Samtidig v

overordnede budget også se muligheder for at deres bidrag mindskes ved 

i den måde udviklingsbudgettet fordeles og administreres på

Dette kan både være positivt og negativt. På den ene side vil det muliggøre 

større følsomhed overfor internationale udviklinger og tillade at større summer rettes derhen hvor 

der bliver mest brug for dem. På den anden side åbner det for, at EDF-midler omallokeres til andre 

der er formuleret i Cotonou-aftalen og den overordnede udviklingsindsats derfor 

undermineres til fordel for andre udenrigspolitiske interesser. Denne risiko stiger med presset på EU's 

telsen til at trække på udviklingsbudgettet måske kunne vise sig for stor

Parlamentets øget kontrol med EDF’en ved en budgetisering er fra flere parter, også blandt 

, blevet nævnt som en god ting, da Parlamentet i flere tilfælde har vist sig mere 

udviklingsorienteret end visse medlemslande. Magtfordelingen mellem de forskellige udvalg i Europa

vil dog være afgørende, især spørgsmålet om hvorvidt ansvaret kommer til at ligge hos 

mere sikkerhedsorienterede udenrigsudvalg. Lige meget hvor 

Kilnes, U & Sherriff, A, 2012: Member States’ positions on the proposed 2014-2020 EU Budget

http://euobserver.com/political/115046  
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Nogle af medlemslandene, herunder Frankrig, Tyskland, Storbritannien og Italien, har derimod givet 

. Det skyldes, at der er pres på budgetterne i 

som en mulighed for at skære i udgifterne3. Det er i denne 

, at blandt fortalerne for en budgetisering er de største bidragsydere til 

de overordnede diskussioner om EU's 

. Flere lande har ytret støtte til 

begrænset eller ingen vækst i EU's budget, og en budgetisering af EDF’en vil derfor betyde at den også 

budget ikke stiger, vil en 

ette kan have store negative 

at forhandlingerne omkring den kommende EDF 

parallelt med forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for 2014-

ikke ens for EU-budgettet 

ninger til budgetisering, da de lande 

. Samtidig vil lande der arbejder 

budget også se muligheder for at deres bidrag mindskes ved 

på kan muligvis øges 

Dette kan både være positivt og negativt. På den ene side vil det muliggøre 

større følsomhed overfor internationale udviklinger og tillade at større summer rettes derhen hvor 

midler omallokeres til andre 

aftalen og den overordnede udviklingsindsats derfor 

Denne risiko stiger med presset på EU's 

måske kunne vise sig for stor for 

budgetisering er fra flere parter, også blandt 

vist sig mere 

de forskellige udvalg i Europa-

ansvaret kommer til at ligge hos 

Lige meget hvor 

2020 EU Budget, ECDPM 
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ansvaret ender, vil budgettet for EDF’en komme

budgettet, og denne ekstra kontrol anses af flere som et positivt element

Størrelsen på EU-budgettet spiller en afgørende rolle 

EDF’en budgetiseres uden der sker en tilsvarende øgning af

EDF’en simpelthen erstatte de udviklingsmidler

overordnede udviklingsbistand vil dermed blive skåret betragteligt. 

budgetposten for udviklingsbistand,

skal undgås. 

 

Concord Danmarks anbefalinger

Budgetisering er overordnet set en god ide med mange muligheder 

koordinering af EU's samlede udviklingspolitik

derfor er det afgørende, at visse hensyn bliver taget for sikre den udviklingsmæssige effektivitet af en 

fremtidig budgetiseret EDF. Det er afgørende

- At AVS-landene og deres civilsamfund
inddragelse i budgetiseringsprocessen, så deres rettigheder og interesser beskyttes. 

 
- At EU's medlemslande ikke udnytter budgetiseringen som en mulighed for at skære i 

udviklingsbistanden. 

 
- At udviklingssamarbejdet med AVS

landene selv og deres civilsamfund
inkluderende partnerskab som formuleret i Cotonou

 
- Total gennemsigtighed i EDF’ens administration, så parlamentarikere i Eu

i AVS-landene opnår fuld demokratisk kontrol over programmeringen og implementeringen af 
udviklingsprogrammerne.

 
- At fattigdomsorienteringen ikke undermineres af en budg

omallokeres til formål der ikke e
 

- At EDF’en ikke budgetiseres inden 202
ovenstående tiltag, 
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EDF’en komme under samme stringente kontrolinstans som EU

budgettet, og denne ekstra kontrol anses af flere som et positivt element78. 

spiller en afgørende rolle i overvejelserne omkring

EDF’en budgetiseres uden der sker en tilsvarende øgning af udviklingsbistanden i

EDF’en simpelthen erstatte de udviklingsmidler, der allerede eksisterer i budgettet, 

udviklingsbistand vil dermed blive skåret betragteligt. Den relative størrelse af 

budgetposten for udviklingsbistand, må øges i forhold til resten af budgettet hvis 

nbefalinger 

overordnet set en god ide med mange muligheder for effektivisering og politisk 

udviklingspolitik- og bistand. Der er dog faldgruber i processen

derfor er det afgørende, at visse hensyn bliver taget for sikre den udviklingsmæssige effektivitet af en 

Det er afgørende, at der gøres en indsats for at sikre:

landene og deres civilsamfund i overensstemmelse med Cotonou
inddragelse i budgetiseringsprocessen, så deres rettigheder og interesser beskyttes. 

At EU's medlemslande ikke udnytter budgetiseringen som en mulighed for at skære i 

At udviklingssamarbejdet med AVS-landene også i fremtiden sker i tæt samarbejde med 

landene selv og deres civilsamfund i overensstemmelse med kravet om et bredt og 
inkluderende partnerskab som formuleret i Cotonou-aftalen. 

Total gennemsigtighed i EDF’ens administration, så parlamentarikere i Eu

landene opnår fuld demokratisk kontrol over programmeringen og implementeringen af 
udviklingsprogrammerne. 

At fattigdomsorienteringen ikke undermineres af en budgetisering, og EDF’ens midler

l formål der ikke er fattigdomsbekæmpende  

At EDF’en ikke budgetiseres inden 2020, da det vil være for tidligt ift. at implementere 

ACP Cooperation: Is Budgetising the EDF the answer?, ECDPM

Concord, 2011: Budgetisation of the European Development Fund, Briefing Paper to the ACP
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kontrolinstans som EU-

i overvejelserne omkring budgetisering. Hvis 

udviklingsbistanden i EU-budgettet, vil 

r i budgettet, og den 

en relative størrelse af 

hvis disse nedskæringer 

for effektivisering og politisk 

dog faldgruber i processen, og 

derfor er det afgørende, at visse hensyn bliver taget for sikre den udviklingsmæssige effektivitet af en 

sikre: 

onou-aftalen sikres fuld 
inddragelse i budgetiseringsprocessen, så deres rettigheder og interesser beskyttes.  

At EU's medlemslande ikke udnytter budgetiseringen som en mulighed for at skære i 

også i fremtiden sker i tæt samarbejde med 

stemmelse med kravet om et bredt og 

Total gennemsigtighed i EDF’ens administration, så parlamentarikere i Europa-Parlamentet og 

landene opnår fuld demokratisk kontrol over programmeringen og implementeringen af 

etisering, og EDF’ens midler ikke 

at implementere 

tion: Is Budgetising the EDF the answer?, ECDPM 

evelopment Fund, Briefing Paper to the ACP-EU Joint Parliamentary 


