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Om Concord Danmark
Concord Danmark er et netværk af danske udviklingsorga
nisationer som i samarbejde med Concord Europe, arbejder
for en mere retfærdig og effektiv udviklingspolitik, der sam
tidig fremmer sammenhængen mellem EU’s forskellige po
litikområder. Concord Europe repræsenterer mere end 1800
udviklingsorganisationer og er derfor en central aktør i den
europæiske debat.
Under det danske EU formandskab vil Concord Danmark
være vært for en række internationale konferencer og
events, som sikrer de folkelige organisationer en stemme
den europæiske udviklingspolitik.
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Danmark overtog EU-formandskabet den 1. januar 2012
frem til 30. juni 2012. Herefter overtager Cypern EU-formandskabet i efteråret 2012, efterfulgt af Irland i foråret
2013. Men det danske EU-formandskab bliver markant anderledes end EU-formandskabet i 2002, som blev kendt som
det historiske EU-formandskab, som afsluttede udvidelsesforhandlingerne.
Rådet for Udenrigsanliggender, som beslutter EU’s udenrigs-, sikkerheds- og udviklingspolitik, varetages permanent af Udenrigsrepræsentant Catherine Ashton. Danmark
har derfor som udgangspunkt begrænset indflydelse på udviklingspolitikken under EU-formandskabet. Vores politiske
indflydelse er hovedsageligt på embedsmandsniveau, hvor
vi har ansvaret for forberedelen af rådsmøderne i den arbejdsgruppe, som kaldes COREPER. Samt indenfor de områder, hvor Danmark forsat sidder i formandsstolen, f.eks. den
humanitære bistand og handelspolitikken.

Tryk: Eks-Skolens Trykkeri
Grafik: Mediebureauet Monsun

Men selvom det danske EU formandskab ikke har de bedste
betingelser, må det være en dansk ambition at styrke udviklingspolitikken i EU’s eksterne politik samt skabe bedre
rammer for politikkohærens for udvikling (PCD) på tværs af
alle EU’s politikker. Under det danske EU formandskab vil der
være en række politiske begivenheder, hvor udviklingspolitikken er højt på dagsordenen. Danmark må f.eks. sætte markante fingeraftryk, når der skal udarbejdes rådskonklusioner
om EU’s udviklingspolitik, budgetstøtte, EU’s bistandsforpligtelser samt politikkohærens for udvikling (PCD).
Concord Danmark følger med i forhandlingerne og vil naturligvis fastholde regeringen på de mange ambitiøse løfter i ”Europa i arbejde” og ”Et Danmark der står sammen” (se side 7).

For mens Europa kigger indad, må det danske EU for
mandskab have blikket rettet ud mod den store verden.
Den økonomiske krise må ikke få lov til at spænde ben for
de danske ambitioner på udviklingsområdet. Vi tror på, at
Danmark kan gøre en afgørende forskel for verdens fattigste under det danske EU-formandskab. Det handler om at
skabe fair vilkår!

Vi er blandt de fem
lande i verden, der yder
mest i kampen mod
fattigdom – og vi vil gøre
endnu mere i det nye år
Helle Thorning-Schmidts
nytårstale den 1. januar 2012

EU’s politikker må være globalt ansvarlige, og udviklingspolitikken må tage udgangspunkt i Lissabon-traktatens klare
målsætninger om fattigdomsbekæmpelse og kohærens. Det
danske EU-formandskab er derfor kun en succes, hvis Danmark i de næste seks måneder formår at skabe konkrete resultater, som gør en forskel for verdens fattigste.
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Det mener Concord Danmark
om EU formandskabet

6I

EU’s landbrugsstøtte
må ikke skade verdens
	fattigste

Danmark kan gøre en afgørende forskel for verdens fattigste under det danske
EU-formandskab. Concord Danmark har følgende anbefalinger:

1I

Fattigdomsbekæmpelse
	og kohærens er centralt
	i EU’s fremtidige udviklingspolitik
¶ Danmark må sikre, at Lissabontraktatens klare målsætning om
fattigdomsbekæmpelse bliver helt
central for EU’s fremtidige udviklingspolitik.
¶ Danmark må sikre, at politikkohærens for udvikling (PCD) styrkes markant i EU’s udviklingspolitik med ambitionen om, at EU-kommissionen
bliver den policy drivende aktør for
politikkohærens i EU og medlemslandene.

2I

EU skal genbekræfte
0,7% målsætningen

¶ Danmark må sikre, at EU-kommissionen og medlemslandene genbekræfter målsætningen om at yde 0,7
% i udviklingsbistand senest i 2015.
¶ Danmark må turde sige det klart og
tydeligt: verdens fattigste skal ikke
betale for EU’s økonomiske krise.
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3I

Danmark må tage lederskab på politikkohærens
	for udvikling (PCD)
¶ Danmark skal tage lederskab og
iværksætte en stærk dansk tilgang
for politikkohærens for udvikling
under det danske EU-formandskab.
¶ Danmark må sikre, at der vedtages
stærke rådskonklusioner for PCD
under det danske formandskab, som
kan sikre hensynet til udviklingslandene på tværs af alle EU’s politikker.

4I

Danmark skal styrke
	civilsamfundets rolle
	i EU’s udvilings-		
samarbejde
¶ Danmark må sikre, at rådskonklusionerne til Agenda for Change understreger civilsamfundets helt
særlige og uvurderlige rolle i EU’s
udviklingssamarbejde.
¶ Danmark må arbejde for en langt
mere strategisk inddragelse af civilsamfundet i EU’s udviklingssamarbejde, og at EU øger indsatsen for
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at sikre bedre rammer for civilsamfundets deltagelse og arbejde i udviklingslandene.

5I

EU’s næste udviklingsbudget (2014-2020) skal
styrke fattigdoms	orienteringen

¶ Danmark skal sikre, at EU’s budgetforhandlinger fører til en markant
styrkelse af fattigdomsorienteringen i EU’s udviklingsbistand.
¶ EU skal fastholde sin position som
verdens største bistandsdonor –
Danmark må sikre, at EU-kommissionens forslag om en stigning i udviklingsbudgettet til mindst 425
mia. kr. i perioden 2014-2020 fastholdes i budgetforhandlingerne.
¶ En stigning i EU’s udviklingsbudget
er helt afgørende for at bringe EU’s
medlemslande tættere på målet om
at give 0,7 % af BNI til udviklingsbistand.

¶ Danmark må sikre, at hensynet til
udviklingslandene endelig skrives
ind i den fælles landbrugspolitik for
første gang i EU samarbejdets historie under det EU-formandskab
¶ Danmark skal arbejde for en fuldstændig afvikling af EU’s eksportstøtte, og at der føres systematisk
tilsyn med de skadelige virkninger
af EU’s landbrugspolitik i udviklingslandene.

7I

Fattigdomsoriente
ringen skal styrkes i
EU’s handel og udvik-	
lingsindsats

¶ Danmark må sikre, at de mindst udviklede lande får en markant større
andel af EU’s handelsrelaterede bistand.
¶ Danmark må arbejde for, at GSP aftalerne indeholder en større fleksibilitet, således at mellemindkomstlande med stor fattigdom og ulighed
ikke rammes hårdt.

8I

EU skal sikre flere penge
til finansiering af
	udvikling
¶ Danmark må sikre, at EU’s regnskabslovgivning stiller krav om gennemsigtighed i multinationale sel-

skabers regnskaber for hvert land,
de befinder sig i.
¶ Danmark må sikre, at en EU skat på
finansielle transaktioner bidrager
med markant øgede midler til udviklings- og klimatiltag i udviklingslandene, ikke kun EU’s egne statskasser.

9I

Stop spekulation der
skaber sult

¶ Danmark skal arbejde for at sætte
en stopper for skadelig spekulation
i fødevarer på minimum samme ambitionsniveau som den amerikanske
regulering under det danske EU-formandskab.
¶ Danmark skal arbejde for, at EU-landene anerkender, at spekulation
spiller en rolle i de ekstreme prissvingninger på fødevarer.

10 I

Manglende udviklingshensyn i EU’s
	fælles fiskeripolitik
¶ Danmark må sikre, at den eksterne
dimension integreres fuldt ud i EU’s
fælles fiskeripolitik ved at indeholde
klare mål, foranstaltninger og tidsfrister for fiskeriet uden for EU’s farvande.
¶ Danmark må sikre, at reformen af
EU’s fiskeripolitik inddrager både
udviklings- og miljøhensyn, og at fiskerisektorens overlevelse ikke undermineres af kortsigtede hensyn.

Overblik;
Danmarks vigtigste
udviklingspolitiske
prioriteter
¶ Revision af EU’s udviklingspolitik, Agenda for Change (rådskonklusioner i maj 2012)
¶ Forhandlinger om EU’s flerårige
finansielle rammer og dermed
budgettet for EU’s udviklingspolitik
¶ Revision af EU’s budgetstøtte
(rådskonklusioner i maj 2012)
¶ Drøftelse af EU’s indsats omkring politiksammenhæng for
udvikling (rådskonklusioner i
maj 2012)
¶ Status på EU målsætningen om
at yde 0,7 % af BNI i udviklingsbistand senest i 2015
¶ Revision af EU’s handels og udviklingsstrategi (rådskonklusioner i maj 2012)
¶ Diskussion af ny strategi for
EU’s menneskerettigheds
politik
¶ Dialog med AVS-landene under den blandede AVS-EU parlamentariske forsamling i Horsens
¶ Et ambitiøst og udviklingsvenligt resultat ved FN’s konference om bæredygtig udvikling
(Rio+20)
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Formandskabets rolle efter
Lissabon-traktaten
EU formandskabet har fået markant mindre ansvar efter
Lissabon-traktaten, idet EU’s Udenrigsrepræsentant har
overtaget ansvaret for Rådet for Udenrigsanliggender, som
beslutter EU’s fælles udenrigs, sikkerheds- og udviklingspolitik. Samtidig har EU’s præsident overtaget pladsen som
formand for Det Europæiske Råd, hvor stats- og regeringscheferne beslutter EU’s overordnede prioriteter.
EU formandsskabets rolle er derfor at være den neutrale
og upartiske forhandlingsleder indenfor EU’s fagområder
(med undtagelse af udenrigsanliggender) samt sikre at forhandlingerne skubbes fremad, og at der skabes resultater.
Formandskabets diplomatiske evner er derfor helt afgørende for succes, da der ofte skal skabes vanskelige kompromisser og løses tvister både mellem medlemslandene og internt
i EU-kommissionen.
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xelles. Set med udviklingspolitiske briller vil de danske rådsmøderne om landbrug og fiskeri, økonomi og finans samt
miljø og klima være særligt interessante.
Danmark indgår i et såkaldt trioformandskab med Polen og
Cypern, som gælder for hele perioden 1. juli 2011 - 31. december 2012. Formålet med trio-formandskabet er at skabe
en fælles politisk prioritering for hele perioden og dermed
en større kontinuitet mellem formandskaberne. Udviklingspolitikken har ikke en høj prioritet i det fælles trioformandskabsprogram fra Polen, Danmark og Cypern. Men
trio-prioriteterne erstattes i praksis af de nationale formandskabs-programmer, og Danmark vil derfor hovedsageligt arbejde efter prioriteterne i ”Europa i arbejde”.

Rådsmøder: Der afholdes løbende rådsmøder for EU’s
ministre indenfor de følgende fagområder: konkurrence,
udenrigsanliggender, miljø, retlige og indre anliggender,
økonomi og finans, landbrug, transport og energi,
almindelige anliggender, beskæftigelse og sociale
anliggender samt uddannelse og ungdom.

De institutionelle forandringer i Lissabontraktaten trådte i
kraft den 1. december 2009 og har ikke fået den bedste start.
Det spanske formandskab var stærkt præget af magtkampen
mellem Catherine Ashton og medlemslandene, Belgien havde ingen regering og fungerede derfor hovedsageligt som
administrativ koordinator, og Ungarn og Polen havde deres
debut som formandskaber. Der har derfor længe været store forventninger til det danske EU formandskab, som forhåbentlig bliver det første EU medlemsland, som får succes som
EU formandskabsland efter Lissabon-traktaten.

Der bliver kun afholdt et begrænset antal møder i Danmark
under EU formandskabet. Det bliver således kun til otte rådsmøder, et møde med EU-kommissionen, et møde med Europa-Parlamentet samt et EU-AVS blandede parlamentariske
samling i hhv. København og Horsens, hvor EU møderne holdes. Alle øvrige ministerrådsmøder forventes afholdt i Bru-

De danske muligheder for at sætte en selvstændig politisk
dagsorden afhænger i høj grad af evnen til at danne politiske
alliancer. Catherine Ashton kan nemlig vælge at uddelegere
særlige områder til det roterende EU-formandskab, såfremt
formandskabet besidder en særlig kompetence og formår
at danne bro mellem Kommissionen, medlemslandene og
Parlamentet. Denne mulighed er endnu relativt uafprøvet.
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Danmarks udviklingspolitiske prioriteter
for EU formandskabet
Selvom EU’s udviklingspolitik ikke er højt profileret på den europæiske dagsorden, har den
altid været et centralt element i det europæiske samarbejde. Derfor har forhandlingerne
under det danske EU formandskab også stor betydning for verdens fattigste
Danmarks udviklingspolitiske prioriteter for EU formandskabet fremgår af ”Europa i arbejde”, som blev offentliggjort
i januar 2012:

Fornyelse af EU’s udviklingspolitik
At bidrage til fornyelsen af EU’s udviklingspolitik, der fastholder fokus på fattigdomsbekæmpelse.
At holde EU fast på sine bistandsforpligtelser og arbejde for,
at EU’s udviklingssamarbejde bliver mere effektivt, målrettet og resultatorienteret.
At understrege at budgetstøtte er en vigtig del af EU’s udviklingsbistand, og der er behov for at se på, hvordan anvendelsen af denne type bistand kan styrkes.

Europa i arbejde
Program for det danske formandskab
for Rådet for den Europæiske Union 2012

1. januar – 30. juni 2012

Øget sammenhæng i EU’s eksterne politikker
At der sikres størst muligt sammenhæng mellem EU’s eksterne politikker og instrumenter til fordel for udviklingen i
verdens fattigste lande.

EU’s nye flerårige finansielle ramme
At igangsætte drøftelser af indholdet af det retlige grundlag for finansieringen af de eksterne indsatser i perioden
2014-2020.

EU’s Fælles Udenrigstjeneste
At bidrage til at forøge EU’s udenrigspolitiske handlekraft,

herunder at behandle udenrigsrepræsentantens første statusrapport om tjenestens
funktionsmåde.

EU’s handelspolitik
At bidrage til at understøtte WTO-systemets
troværdighed som bolværk imod protektionisme og redskab til
udviklingslandendes
integration i global
handel.

Styrket finansiel regulering
At prioritere forhandlingerne med Europa-Parlamentet om
regulering af derivathandel, ligesom der vil blive arbejdet videre med reglerne vedrørende værdipapirhandel m.v. (MiFID).

»Et Danmark der står sammen«
I regeringsgrundlaget ”Et Danmark der står sammen” som
blev offentliggjort i oktober 2011 er der desuden flere målsætninger som har stor relevans for det danske EU formandskab.
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F.eks. vil regeringen skabe en bedre sammenhæng (politikkohærens) mellem EU’s politikområder inden for alle de
mange sektorer, som berører udviklingslandene. Regeringen vil arbejde aktivt for, at EU hurtigst muligt under det
danske formandskab realiserer løfterne om en samlet og
ambitiøs hjælpepakke og markant øget markedsadgang til
lande i Nordafrika og Mellemøsten. Herudover ønsker regeringen, at Danmark går forrest i EU i kampen for indførelse af
en global skat på finansielle transaktioner (FTT).

Regeringsgrundlaget fremhæver desuden, at regeringen
arbejder for, at EU fremmer fair og fri international handel.
Desuden vil den arbejde for, at de strandede forhandlinger
i WTO føres frem til et resultat, som kommer hele verdensøkonomien – og ikke mindst de fattigste lande – til gode. Endelig vil regeringen reducere EU’s landbrugsstøtte på en
måde, der gavner markedsadgangen for udviklingslandene.
De kommende måneder vil vise, om regeringen kan efterleve de mange ambitioner og målsætninger. Concord Danmark
vil naturligvis holde regeringen fast på løfterne og hjælpe
med at konkretisere ambitionerne under det danske EU formandskab.

Udviklingspolitikken er blevet
nedprioriteret under Ashton
EU’s fælles udenrigstjeneste (EEAS) blev etableret den
1. december 2010 med eget hovedkvarter og ansvar for
mere end 130 EU-delegationer rundt om i verden og på
sigt omkring 6000 ansatte. Den øverste chef for EEAS er
Baronesse Catherine Ashton, som samtidig er formand
for Udenrigsrådet (FAC), der består af EU-landenes
udenrigsministre. Ashton er desuden næstformand for
EU Kommissionen med ansvar for udenrigspolitiske
anliggender og har således både et ben i Rådet og et i EU
Kommissionen.

EU’s fælles Udenrigstjeneste (EEAS) og EU’s udenrigsrepræsentant Catherine Ashton har ikke fået den bedste start og
en række EU-landene har løbende kritiseret Ashton for hendes manglende erfaring og evne til at forberede og lede EU’s
rådsmøder. Kort før jul sendte 12 udenrigsministre, heriblandt Tyskland og Frankrig, et brev til udenrigsrepræsentanten hvor de skarpt kritiserede hende for en mangelfuld
mødeforberedelse og en utilstrækkelig inddragelse af medlemslandene i udformningen af EU’s udenrigspolitik.
I begyndelsen af januar forsvarede Ashton sig i udenrigsrepræsentantens første statusrapport af EEAS med, at den
globale økonomiske krise og de mange andre internationale kriser i de forgange år har givet særdeles vanskelige betingelser for etableringen af EU’s fælles Udenrigstjeneste.
EU’s indsats ifm. jordskælvet i Haiti, oversvømmelserne i Pakistan og de folkelige oprør i Nordafrika har således været
stærkt præget af interne magtkampe og koordineringsvan-
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skeligheder mellem Udenrigstjenesten, EU-kommissionen
og medlemslandene. Samtidig har den økonomiske krise betydet, at mange EU-lande har gennemført store nationale
besparelser på udenrigsbudgettet, hvilket har haft konsekvenser for samspillet mellem EEAS og medlemslandene.
Man må nok også give Ashton medhold i, at finansieringen af
EU›s fælles Udenrigstjeneste har været helt utilstrækkelig
til at indfri EU›s udenrigspolitiske ambitioner. I 2011 havde
Ashton et samlet budget på 184 mio. euro til hovedkontoret
og 280 mio. euro til de mere end 130 EU delegationer rundt
om i verden. Og i lyset af de manglende finansielle ressourcer til at løfte udenrigspolitikken, burde Ashton derfor have
en åbenlys interesse i, at få indflydelse på udviklingspolitikken som er det mest udviklede og finansielt klart det største
udenrigspolitiske instrument i EU-samarbejdet. Men Ashton
har til dato ikke udvist den store interesse for udviklingspolitikken, som snarere er blevet politisk nedprioriteret siden
hendes tiltrædelse.
Ashton bestemmer suverænt Udenrigsrådets dagsorden
og det er kun lykkedes at få udviklingspolitikken på dagsordenen én eneste gang hvert halve år under de seneste formandskaber. Under det danske EU-formandskab kommer
udvikling på Udenrigsrådet den 14. maj 2012, men forberedelserne lider allerede under Ashtons ledelsesstil og flere af
de ugentlige møder mellem embedsmændene i COREPER, er
således blevet aflyst.
Udenrigsrepræsentantens første statusrapport af EEAS
skal diskuteres under det danske EU-formandskab.
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EU’s næste udviklingsbudget (2014-2020)
skal styrke fattigdomsorienteringen
Forhandlingerne om EU’s overordnede budget for perioden 2014-2020, også kaldet den flerårige finansielle ramme (FFR), er en af de største opgaver for det danske EU-formandskab. Og selvom det ikke er realistisk at færdiggøre
forhandlingerne, er det målsætningen at afslutte centrale
elementer af forhandlingerne – alt undtaget tal. Samtidig
er det sandsynligt, at Danmark forsat vil spille en aktiv rolle
i budgetforhandlingerne under Cyperns formandskab i efteråret 2012.

Aftalen om de nuværende finansielle perspektiver for
perioden 2007-2013 blev indgået i 2006 og er på 864,169 mia.
euro, svarende til 1,048 % af medlemslandenes samlede BNI.

EU’s aktuelle økonomiske krise gør budgetforhandlingerne særdeles vanskelige. Det er f.eks. meget usandsynligt,
at medlemslandene vil øge deres bidrag til EU’s fremtidige
budget. Finansieringen af nye EU-initiativer som f.eks. økonomisk vækst og beskæftigelse, energi og klimaforandringer samt EU’s globale rolle skal derfor mere eller mindre findes indenfor den eksisterende finansielle ramme, hvilket vil
kræve en markant omfordeling af midlerne indenfor de forskellige politikområder, særligt landbrugsstøtten og strukturfondene, som i dag udgør mere end 4/5 af EU-budgettet. Landbrugsstøtten og strukturfondene er imidlertid de
vanskeligste områder at reformere, fordi det uundværligt
vil have konsekvenser for flere af EU›s 27 medlemslande.

12
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EU’s Flerårige Finansielle Ramme (FFR) fastlægger den
øvre budgetmæssige ramme for de forskellige udgifts
områder på EU’s budget fra 2014-2020

Budgetforhandlingerne afgør ligeledes hvor mange ressourcer der afsættes til udviklings-samarbejdet. EU er verdens største multilaterale 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 medregner
man medlemslandenes udviklingsbistand, er EU den absolut
største globale bistandsaktør – med hele 55% af den globale
udviklingsbistand.
Lissabon-traktatens målsætning om at styrke EU’s globale
rolle burde være et stærkt argument for at styrke udgiftsområde 4, som dækker EU’s eksterne anliggender, herunder udviklingsbistanden. I EU-kommissionens forslag fra juni
2011 anbefales da også en stigning i udgiftsområde 4 fra 56
til 62 mia. euro sammenlignet med de nuværende finansielle perspektiver. Stigningen betyder en markant styrkelse
af Udviklingsinstrumentet (DCI) og Instrumentet for Demokrati og Menneskerettigheder (EIDHR). Men EU-kommissionen er under et voldsomt pres fra medlemslandene, og det
er derfor desværre sandsynligt, at den foreslåede stigning
ikke overlever de næste mange måneders forhandlinger,

idet EU’s globale rolle ikke har samme høje politiske prioritet som eksempelvis landbrugsstøtten og håndteringen af
den økonomiske krise.
Et argument for en stigning i EU’s finansielle bidrag til udviklingsområdet er dog, at det bidrager til medlemslandenes
opfyldelse af EU-målsætningen om at give 0,7 % af BNP til
udviklingsbistand i 2015. Medlemslandene bidrag kan nemlig efterfølgende opgøres til OECD og tæller derfor med i landenes eget bidrag. Det er pt. kun Danmark, Sverige, Luxembourg, Holland der lever op til EU-målsætningen om 0,7 %.
Danmark må derfor sikre, at EU-kommissionens forslag om
en stigning i udviklingsbudgettet til mindst 425 mia. kr. i
perioden 2014-2020 fastholdes i budgetforhandlingerne.
Samtidig er det afgørende, at budgetforhandlingerne fører
til en markant styrkelse af fattigdomsorienteringen i EU’s
udviklingsbistand og derfor at især Udviklingsinstrumentet
styrkes i budgettet.

EU’s udenrigspolitiske budget udgør i dag ca. 6% af
EU’s totale budget og består bl.a. af;
·	Instrumentet for Udviklingssamarbejde:
ca. €2,3mia om året
· Det Europæiske Instrument for Demokrati og 		
Menneskerettigheder: ca. €16mio om året
· Det Europæiske Naboskab- og Partnerskabsinstrument: ca. €1,6mia om året
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Mod og nytænkning efterlyses i
EU’s nye udviklingspolitik
EU’s nye udviklingspolitik; Agenda for change, er blevet til
på baggrund af en offentlig høring af grønbogen om inklusiv
vækst og bæredygtig udvikling, grønbogen om budgetstøtte til tredjelande samt forslag til finansiering til EU’s udenrigspolitik efter 2013. Baggrunden for opdateringen skyldes
et ønske om at indarbejde de institutionelle forandringer i
Lissabon-traktaten samt fokusere indsatsen og inddrage
konsekvenserne af nye globale udfordringer.
Agenda for change bygger videre på den Europæiske Konsensus om Udvikling (2005) og fastholder derfor målsætningen om sammenhæng mellem udvikling, god regeringsførelse og menneskerettigheder. Men der lægges samtidig
op til en større koncentrering af EU’s fremtidige bistand på
færre lande og sektorer, herunder differentierede partnerskaber, dvs. en geografisk fokusering på EU’s naboskabslande og Afrika syd for Sahara.
Concord Danmark har bl.a. kritiseret EU’s nye udviklingspolitik for at savne mod og nytænkning. Agenda for change
forholder sig isoleret til indsatser finansieret over udviklingsbistanden og er derfor også en rimelig traditionel udviklingsstrategi, som ikke inddrager konsekvenser og muligheder indenfor andre relevante politikområder, som påvirker
verdens fattigste. EU-kommissionen mister derfor en unik
mulighed for en mere gennemgribende forandring af EU’s
udviklingspolitik og dermed en styrkelse af EU’s globale rolle
i verden. Agenda for change indeholder kun få konkrete målsætninger og ingen klare bud på hvordan strategien skal im-
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plementeres. Det er derfor uigennemskueligt hvordan EU’s
nye udviklingspolitik i praksis vil påvirke eksisterende EU politikker og institutioner og hvordan nye tiltag som differentiering og privatsektorstøtte skal gennemføres.
Ifølge EU’s udviklingskommissær Andris Piebalgs skal EU i
2012 bevise sin ”added value”, men agenda for change bidrager ikke til yderligere afklaring om arbejdsdeling. Der er
derfor forsat stor risiko for, at EU-kommissionen og medlemslandene ikke koordinerer deres indsatser – til trods for
at OECD adskillige gange har opfordret EU til, at vedtage en
klar arbejdsdeling, som tager højde for de forskelliges aktørers komparative fordele og særlige kompetencer.
Under det danske formandskab skal der vedtages rådskonklusioner som skal præcisere Agenda for change og
medlemslandenes anbefalinger til udmøntningen af EU’s
fremtidige udviklingspolitik. Danmark må derfor sikre, at
rådskonklusionerne understreger behovet for en markant
styrkelse af politikkohærens for udvikling i EU’s udviklingspolitik. Politikkohærens for udvikling er ikke et “add-on” men et overordnet princip, som bør styre og guide EU’s fremtidige udviklingspolitik. Danmark må desuden arbejde for, at
EU-kommissionen bliver den policy drivende aktør for politikkohærens i EU og medlemslandene og proaktivt inddrager
alle relevante politikområder, herunder handel. klima, landbrug, migration og udenrigspolitikken, i bestræbelserne på
at nå målsætningen om fattigdomsbekæmpelse.

Danmark skal styrke civilsamfundets
rolle i EU’s udviklingssamarbejde
EU’s nye udviklingsstrategi (Agenda for Change) har et meget snævert syn på civilsamfundets rolle i EU’s udviklingssamarbejde, og ser hovedsageligt civilsamfundet som en
nødvendig aktør, når modtagerlandenes regeringer fejler
på demokrati og menneskerettigheder. Danmark må derfor
have en klar målsætning om, at EU skaber bedre rammer for
civilsamfundets deltagelse, og anerkender civilsamfundets
helt særlige rolle ift. at styrke fattige menneskers politiske,
økonomiske og sociale rettigheder.

Current practice of supporting small, stand-alone
activities through umbrella projects does not appear
particularly strategic or sustainable. This approach will
not increase aid effectiveness and impact to the extent
that a fuller partnership with civil society could
OECD DAC Peer Review of the European Community 2007

OECD har gentagne gange kritiseret EU for hovedsageligt
at støtte mindre og enkeltstående ngo-aktiviteter – i stedet for en mere strategisk og langsigtet støtte. Men med
Lissabon-traktaten har EU forpligtet sig til at styrke inddragelsen og involveringen af de folkelige organisationer og
har sidenhen som et led i Structured Dialogue slået fast, at
civilsamfundet spiller en essentiel rolle i udviklingsarbejdet. EU-kommissionen forbereder derfor en meddelelse om
civilsamfundets inddragelse (”Engaging Civil Society and

Local Authorities”), som skal revidere EUs nuværende civilsamfundsstrategi fra 2002. Meddelelsen forventes klar
i efteråret 2012.
Structured Dialogue blev iværksat af EU Kommissionen i
2010 efter internationale diskussioner omkring civilsamfundets rolle i udviklingspolitikken. Dialogen inddrog forskellige statslige og ikke-statslige aktører i den europæiske
udviklingspolitik og afsluttedes i maj 2011.
I lyset af det arabiske forår må samarbejdet med de folkelige
organisationer stå helt centralt i EU’s fremtidige udenrigsog udviklingspolitik. Et stærkt og aktivt civilsamfund er helt
afgørende for at skabe og fastholde demokrati- og udviklingsprocesser i verdens fattigste lande. EU’s ambition må
være en langt mere strategisk inddragelse af civilsamfundet
samt en anerkendelse af civilsamfundets helt særlige rolle
og forudsætning for en folkelig forankring af demokratiet.
Concord Danmark vil derfor under det danske EU formandskab arbejde for, at rådskonklusionerne til Agenda for Change understreger civilsamfundets helt særlige og uvurderlige
rolle i EU’s udviklingssamarbejde. Samtidig vil vi påvirke-EU
Kommissionens meddelelse om civilsamfundets inddragelse og afholder derfor en stor international CSO konference
i København med deltagelse af mere end 100 CSO ledere og
eksperter fra Europa og udviklingslandene.
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EU skal genbekræfte 0,7 % målsætningen
Selvom EU’s udviklingsbistand steg med 0,1% i 2010 og dermed endte på 0,43 % af BNI (EU27), er EU forsat meget langt
fra sin egen målsætning om en samlet europæisk udviklingsbistand i 2010 på 0,56% af BNI. Faktisk mangler EU at levere
hele 108 mia. kr. i 2010 for at efterleve sin egen målsætning.
Men fratrækker man de ikke direkte fattigdomsbekæmpende elementer af EU›s udviklingsaktiviteter, ender regnestykket snarere omkring 150 milliarder. EU landene forsøger nemlig i stigende grad at sminke udviklingsbistanden
med f.eks. gældseftergivelse, asyludgifter og klimagæld –
penge som aldrig når frem til verdens fattigste.

Formandskabet vil holde
EU fast på sine bistands
forpligtelser
Europa i arbejde - program for det danske formandskab,
januar 2012

I 2002 indgik rige og fattige lande en global finansieringsaftale (Monterrey Consensus), som i FN regi sætter de politiske
og finansielle mål for at nå de globale fattigdomsmål – også
kaldet 2015-målene. Samtidig vedtog EU-landene en ambitiøs plan om stigninger i udviklingsbistanden, som indebar,
at EU-landene kollektivt skulle øge udviklingsbistanden til
0,56 % af BNI i 2010 og nå målet om 0,7 % af BNI i 2015. Mens
Danmark, Sverige, Luxembourg, Holland, Belgien, Finland,
Irland og England levede op til EU-målsætningen i 2010, er
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Italien, Tyskland, Østrig, Portugal, Spanien og Grækenland
langt fra målet. Ifølge EU-kommissionen reducerede 10 EUlande udviklingsbistanden i 2010, og flere lande har varslet
drastiske nedskæringer i 2012.
EU-kommissionen har siden 2003 gjort status over EU-landenes opfyldelse af deres forpligtigelser i de såkaldte Monterrey rapporter, som hvert år præsenteres i EU-kommissionens ”forårspakke” om udviklingspolitikken. I erkendelse
af medlemslandenes manglende politiske vilje forsøgte EUkommissionen i foråret 2010 at introducere bindende mekanismer, som skulle tvinge medlemslandene til at efterleve løfterne ved at udarbejde nationale handlingsplaner.
Kommissionens forslag blev dog nedstemt af de europæiske
stats- og regeringschefer, som samtidig understregede, at
dette var medlemslandenes eget ansvar. EU-kommissionen
skulle med andre ord ikke blande sig.
Danmark vil derfor sandsynligvis møde stor modstand, når
0,7 % målsætningen skal genbekræftes under det danske
EU-formandskab, og der vil næppe være stående klapsalver til det danske initiativ om ”0,7 %-netværket”, som i EU
og FN-regi skal arbejde for, at flere lande giver mindst 0,7 %
i udviklingsbistand.

EU skal sikre flere penge til
finansiering af udvikling
Hvert år forsvinder 1.200 milliarder dollars fra udviklingslandene igennem illegal kapitalflugt. Dette svarer til mere end
10 gange den globale årlige udviklingsbistand. Derfor har regeringen besluttet, at Danmark skal gå forrest i EU i kampen
for at adressere illegale kapitaloverførsler.
Langt størstedelen af den illegale kapitalflugt (cirka 2/3),
sker gennem multinationale selskabers skatteunddragelse,
særligt inden for de selskaber, der udvinder olie, gas og mineraler. EU-Kommissionen offentliggjorde derfor i efteråret
2011 et forslag til revision af direktiverne ”Transparency Obligation Directive” og ”Accounting Directive”, hvor det anbefales, at udvindingsvirksomheder noteret på en europæisk
børs eller med hovedsæde i Europa, fremover skal åbne deres regnskaber, så det bliver synligt, om selskaberne beta-

ler en retfærdig skat i udviklingslandene. Et forslag som de
store udvindingsselskaber nu kæmper imod.
Hvis det lykkedes EU at skabe større åbenhed i virksomhedernes regnskaber, vil det potentielt kunne mobilisere
betydelige midler i en række udviklingslande rige på naturressourcer og dermed gøre dem mindre afhængige af udviklingsbistanden. Danmark må derfor arbejde aktivt for, at
EU’s regnskabslovgivning fremover stiller krav om gennemsigtighed i multinationale selskabers regnskaber for hvert
land, de befinder sig i.

Hvis den illegale kapitalflugt i stedet blev beskattet ville det
give udviklingslandene ca. 160 mia. USD årligt i skatteind
tægter, der kunne bruges til at finansiere udvikling.

Det er dog helt afgørende at holde EU fast på løfterne om
øget udviklingsbistand. Erfaringerne fra den økonomiske
recession i 1990erne, hvor udviklingsbistanden faldt med
næsten 25 %, viser at det tager mellem 5-10 år før udviklingsbistanden igen når samme niveau. Danmark må derfor
turde sige det klart og tydeligt: verdens fattigste skal ikke
betale for EU’s økonomiske krise.
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Robin Hood skatten
Krisen i den finansielle sektor har skubbet mange millioner
mennesker ud i fattigdom. Derfor diskuterer de europæiske
stats- og regeringschefer, om man skal etablere en EU-skat
på finansielle transaktioner (FTT) for at rejse midler, som kan
kompensere taberne. En finansiel transaktionsskat vil samtidig lægge en dæmper på de mest spekulative finansielle
transaktioner, som har været en kraftig medvirkende årsag
til den finansielle krise.
De europæiske finansinstitutioner og nationalbanker er
ikke overraskende modstandere af enhver form for afgift,
og det vil derfor kræve et stort politisk mod at gennemføre
en finansiel transaktionsskat midt i en økonomisk krise. Derfor var det også en overraskelse, at EU-Kommissionens formand José Manuel Barroso i sommers fremsatte et forslag
til lovgivning om indførelse af en finansiel transaktionsskat
i EU, som f.eks. kunne omfatte en skat på 0,1% på aktier og
0,01% på derivater. Forslaget har opbakning fra bl.a. Tyskland og Frankrig, mens Storbritannien og særligt Londons
finanscentrum stritter imod.
Der er endnu ingen enighed om hvordan indtægterne fra
skatten skal anvendes, men det er klart, at EU-kommissionen og medlemslandene hovedsageligt ser skatten som en
måde at rejse penge til deres egne statskasser. Men en skat
på finansielle transaktioner kan også kunne rejse midler til
verdens fattigste lande, og de europæiske udviklingsorganisationer anbefaler, at halvdelen af skatteindtægterne bruges på at bekæmpe klimaforandringer og fattigdom i udviklingslandene.
Danmark må derfor arbejde for, at en EU skat på finansielle
transaktioner bidrager med markant øgede midler til udviklings- og klimatiltag i udviklingslandene og ikke kun til EU’s
egne statskasser.
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Danmark må tage lederskab på politik
kohærens for udvikling (PCD)
Politik-kohærens for udvikling, også kaldet Policy Coherence
for Development (PCD), skal sikre at EU’s forskellige politikker bidrager til at skabe fair rammevilkår for udviklingslandene. Derfor skal udviklingspolitikken ikke kun forholde sig
til indsatser finansieret gennem udviklingsbistanden - men
derimod sikre, at udviklingspolitikkens målsætninger styrkes i andre relevante politikområder.
PCD har været en vigtig målsætning i EU-samarbejdet siden Maastricht-traktaten (1992), og står helt centralt i Den
Europæiske Konsensus om Udvikling og Lissabon-traktatens artikel 208. Princippet må derfor anses som en vigtig
brik i fremtidens udviklingspolitik og målet om, at EU skal
spille en mere fremtrædende og sammenhængende rolle på
den globale scene. Hidtil har hverken EU-kommissionen eller medlemslandene dog formået at omsætte begrebet om
politikkohærens i praksis.
EU-kommissionen fremlagde i 2010 et PCD-arbejdsprogram
for perioden 2010-2013, som fokuserer på fem specifikke
indsatsområder; handel og finans, klimaforandringer, fødevare-sikkerhed, migration og sikkerhed. Arbejdsprogrammet bygger på rådskonklusionerne om PCD fra 2009, hvor
rådet anbefalede at en styrkelse af EU’s indsats og udpeger
PCD som et centralt led i EU’s bidrag til at nå FN’s 2015-mål.
Den politiske opmærksomhed på politikkohærens er blevet
styrket i de senere år og er nu en væsentlig prioritet i både
OECD og EU-samarbejdet. Europa-parlamentet har øget
presset på EU-kommissionen ved at udpege en stående
PCD-rapporteur, som skal sikre samarbejde på tværs af par-

lamentsudvalg, skrive rapporter om PCD samt fremme kohærens i udviklingspolitikken. I EU-kommissionen har Devco
ligeledes fået en koordinerende funktion ift. kohærensindsatsen på tværs af Kommissionens forskellige tjenester,
herunder at udarbejde en PCD-statusrapport hvert andet
år om implementering af arbejdsprogrammet.
Men politikkohærens for udvikling har ikke fået en central
placering i EU›s fremtidige udviklingsstrategi (Agenda for
change) og Piebalgs har endnu ikke taget lederskab, hvilket
er en væsentlig årsag til at udviklingspolitikken ikke er blevet styrket ift. EU’s øvrige politikområder. Tværtimod ses en
tendens til at PCD-begrebet fejlagtigt bruges som begrundelse for at alle EU›s eksterne politikker skal indordnes under EU›s økonomiske og sikkerhedspolitiske interesser. Dette er langt fra PCD forståelsen i Lissabontraktaten og mange
udviklingsorganisationer frygter derfor, at EU’s fremtidige
udviklingspolitik definerer politikkohærens som PCS (Policy
Coherence for Security) i stedet for PCD (Policy Coherence
for Development).
Derfor er det helt afgørende at Danmark arbejder for, at der
vedtages stærke rådskonklusioner for PCD under det danske
formandskab, som sikrer politikkohærens for udvikling ikke
bliver et “add-on” - men et overordnet princip, som styrer og
guider EU’s fremtidige udviklingspolitik. Danmark skal samtidig tage lederskab og iværksætte en stærk dansk tilgang
for politikkohærens for udvikling som et centralt element i
Danmarks nye udviklingsstrategi.
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EU’s landbrugsstøtte må ikke
skade verdens fattigste
EU’s landbrugsstøtte på 430 milliarder kr. årligt udgør fortsat en strukturel barriere for landbrugsudviklingen i verdens
fattigste lande. Den økonomiske krise har aflyst al snak om
afvikling og paradigmeskift og den manglende reformvilje får konsekvenser for verdens fattigste. For på trods af
afkoblingen af EU’s landbrugsstøtte (direkte arealstøtte),
fastholder EU en kunstigt høj produktion og eksport af landbrugsvarer, som hæmmer landbrugsudviklingen i verdens
fattige lande. Samtidig forslår Kommissionens at fastholde
eksportrestitutioner, som er den allermest skadelige form
for støtte. Dette er et klart brud på EU’s løfte om, at afvikle alle former for eksportsubsidier i WTO’s Doha-runde og
vil have katastrofale konsekvenser for udviklingslandene.
EU-kommissionen og Parlamentet har i hele reformprocessen fastholdt, at EU’s landbrugspolitik (CAP) ikke må skade
verdens fattigste lande. Alligevel indeholder EU-kommissionens lovforslag ikke særlige hensyn til udviklingslandene.
Det er efter Concord Danmarks opfattelse i strid med Lissabon-traktatens artikel 208 (politikkohærens) og i modstrid
med regeringens ønske om at reducere EU’s landbrugsstøtte på en måde der gavner markedsadgangen for udviklingslandene.
Reformen af EU’s fælles landbrugspolitik hænger tæt sammen med forhandlingerne om EU’s fremtidige budget, som
fastlægger de øvre budgetmæssige rammer for de næste
syv år. Her synes der imidlertid ikke at være udsigt til nogen nævneværdig reduktion i landbrugsstøtten, og det må
derfor forventes at fortsat vil udgøre omkring 40 % af EU’s
samlede budget.
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Fattigdomsorienteringen skal
styrkes i EU’s handelspolitik

Med Lissabon-traktaten er Europa Parlamentet blevet medlovgiver og derfor blevet en afgørende aktør i forhandlingerne på lige fod med medlemslandene. I 2010 vedtog Parlamentet en rapport som anbefaler en fastholdelse af støtten
på det nuværende niveau. Dette afspejler Europa Parlamentets normale konservative holdning på landbrugspolitikken.
Men i 2011 sendte Parlamentet ligeledes et klart signal om,
at hensynet til udviklingslandene skal indtænkes i EU’s landbrugspolitik, hvilket giver håb for at princippet om politikkohærens for udvikling (PCD) bliver indskrevet i den fremtidige
landbrugslovgivning.

En af de helt store slagsmål under det daske EU formandskab
bliver forhandlingerne om de økonomiske partnerskabsaftaler (EPA-aftalerne) mellem EU og AVS-landene (79 lande
i Afrika, Vestindien og Stillehavet). EU-kommissionen fremsatte i september 2011 et forslag om, at fjerne den nuværende told- og kvotefrie markedsadgang for AVS-lande, der
ikke har ratificeret en EPA-aftale inden udgangen af 2013.
Ikke overraskende ser AVS-landene det som et forsøg på
at tvinge dem til at underskrive en endnu ikke-færdigforhandlet og uigennemskuelig aftale. Danmark arbejder for en
større fleksibilitet for de berørte lande, men intet er afgjort.

Det er åbenlyst at EU’s handels- og landbrugspolitik underminerer udviklingsmulighederne i en række af verdens fattigste lande og at dette er uforeneligt med princippet om
politikkohærens for udvikling (PCD). Som verdens største
aktør indenfor både landbrug og udvikling har EU en særlig
pligt til at sikre sammenhæng mellem de to politikområder.
EU’s institutioner og medlemslande er forpligtet til at politikkohærens for udvikling bliver en integreret del af EU’s
landbrugspolitik og at der udarbejdes grundige analyser af
de forskellige reformforslag for at kunne fjerne de handelsforvridende instrumenter.

Det danske EU formandskab skal desuden afslutte forhandlingerne omkring en ny GSP forordning (Generalised System
of Preferences) som sikrer udviklingslandene en særlig favorabel markedsadgang til EU. EU Kommissionens forslag
fra oktober 2011 lægger imidlertid op til en større differentiering mellem udviklingslandene og en række mellem-indkomstlande med udbredt fattigdom står derfor til at miste
deres nuværende markedsadgang på GSP-vilkår. Selvom
der arbejdes på forskellige løsningsmodeller er det svært at
finde et fælles kompromis som imødekommer alles ønsker.

Derfor er det også helt afgørende, at Danmark bruger den historiske mulighed for, at få skrevet udviklingshensynet ind i
lovteksterne til EU’s fremtidige landbrugspolitik og dermed
omsætte sit eget regeringsgrundlag til virkelighed.

EU’s reelle vilje til at støtte udviklingslandene på handelsområdet, må dog ses i lyset af EU’s økonomiske krise og dermed stigende egen-politiske interesser på handelsområdet.
EU-Kommissionen vurderer selv, at 90% af verdens økonomiske vækst fremover vil blive skabt uden for EU, særligt i udviklingslande. EU kæmper derfor en hård kamp for at
fastholde sin position, som verdens førende handelsmagt
og EU’s egen markedsadgang har derfor fået en langt højere prioritet.
Så selvom EU på den ene side støtter udviklingslandene i
at øge deres globale markedsandele, fører man samtidig en
markant offensiv handelspolitisk strategi, som skal øge antallet af bilaterale frihandelsaftaler med strategiske handelssamarbejdspartnere, f.eks. Indien, Colombia og Centralamerika. Mens USA har indgået 13 bilaterale eller regionale
handelsaftaler i det sidste årti har EU i samme periode kun
indgået frihandelsaftaler med Chile og Sydkorea.
Derfor er det også helt afgørende, at politikkohærens for
udvikling bliver en integreret del af EU’s handelspolitik og
at der udarbejdes grundige analyser af de forskellige forslag
for at kunne fjerne alle de handelsforvridende instrumenter.

Handel og udvikling er et centralt element i EU’s handels- og
udviklingssamarbejde og EU er den største bidragsyder af
handelsrelateret teknisk bistand til udviklingslandene. EU’s
nuværende handel og udviklingsstrategi (Agenda 2000) fra
2002 skal opdateres og EU-kommissionen har derfor i januar
2012 præsenteret et forslag til revideret strategi og håber
at der kan vedtages rådskonklusioner på et møde i Udenrigsrådet for handelsminister i midten af marts.
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Manglende udviklingshensyn i EU’s
fælles fiskeripolitik
Formandskabet vil også arbejde for, at bæredygtigheden
styrkes i fiskeripolitikkens eksterne dimension
Europa i arbejde - program for det danske formandskab,
januar 2012

Europæiske fiskerifartøjer har i mere end tre årtier indgået
bilaterale fiskeripartnerskabsaftaler med udviklingslandene,
og har derfor bidraget til overfiskeri af flere fiskebestande og
fjernelsen af eksistensgrundlaget for mange lokale befolkninger. Det vurderes, at fiskeri brødføder omkring 200 millioner mennesker og sikrer beskæftigelse for mere end 10 millioner mennesker alene i Afrika. Udformningen af EU’s fælles
fiskeripolitik har derfor stor betydning for verdens fattigste.
Fiskeripolitikken skal reformeres under det danske EU formandskab, og Danmark har derfor en enestående chance for
at skabe et socialt og miljømæssigt bæredygtigt fiskeri, både
indenfor og udenfor Europa. Såfremt reformpakken kan godkendes i 2012, kan en ny lovpakke træde i kraft i 2013, dvs. ni
år efter den sidste større revision af EU’s fiskeripolitik.
Reformprocessen startede allerede i 2009, da EU udsendte
en grønbog for den nye reform, og hvori de erkendte, at den
nuværende fiskeripolitik havde slået fejl. Det er desuden
kommet frem, at konsekvensanalyserne af lovgivningsforslagene blev afvist to gange af Kommissionens eget Impact
Assessment Board, fordi forslagene ikke tog tilstrækkelig
hensyn til de eksterne effekter. Samtidig er konsekvensanalyserne blevet kritiseret for ikke at inddrage omkring halvde-
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len af EU’s fiskeriflåde, som opererer i tredjelande. Dermed
ignorerer konsekvensanalyserne det sandsynlige scenarie,
at de skærpede krav til bæredygtighed indenfor EU vil øge
fiskeindustriens interesse i at indgå bilaterale aftaler med
tredjelande for at undgå Kommissionens kontrol.
Fiskeriaftalerne giver EU’s fiskeriflåde adgang til tredjepartslandenes farvande mod et finansielt tilskud, hvoraf en
del øremærkes fiskerisektoren i partnerlandet. Men aftalerne, særligt i Vestafrika, bliver ofte kritiseret for at føre
til overfiskning, og fordi de afrikanske lande er afhængige
af EU’s tilskud, er der adskillige sager om underrapportering
for at sikre EU-fiskeri i et større omfang end ellers. Både hvad
angår overfiskning og andre områder, er det svært at bevise konsekvenserne af fiskeriaftalerne, idet Kommissionens
evalueringer af aftalerne ikke er offentligt tilgængelige. Selv
Parlamentets medlemmer, der efter Lissabon-traktatens
ikrafttræden skal godkende aftalerne, kan kun få adgang
til at læse evalueringer i enerum ved personligt fremmøde.
AVS-landene har sendt et samlet høringssvar på grønbogen, hvori de bl.a. fremhæver problemerne omkring underrapportering og anden ulovlig fiskeripraksis af EU-fartøjer
samt for lav kompensation for fiskemængden. AVS-landene
mener overordnet, at fiskeripolitikkens eksterne dimension
og særligt fiskeriaftalerne primært synes at tjene EU’s egeninteresser, snarere end at opnå målsætningen om et bæredygtigt fiskeri. Den voksende kritik af EU-kommissionens
reformpakke har ført til intern splittelse og uenighed i medlemslandene, og det vurderes, at fiskeripolitikkens eksterne dimension derfor vil komme højere på dagsordenen i forhandlingerne under det danske EU formandskab.
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Stop spekulation der skaber sult

Det danske formandskab prioriterer reformerne af
den finansielle regulering i EU og vil arbejde for at
sikre væsentlige fremskridt i disse sager
Erhvervs- og Vækstminister Ole Sohn
i Kristeligt Dagblad den 2. december 2011.

Der er efterhånden bred enighed om, at spekulation er medvirkende til at forstærke de voldsomme prisstigninger og
prisudsving på de mest basale fødevarer. Det rammer verdens fattigste særlig hårdt. Først og fremmest må de fødevareimporterende lande afsætte markant flere midler til
at importere mad til deres befolkninger. Men også fattige
familier mærker konsekvenserne af de store prisudsving. I
verdens mindst udviklede lande bruger en husholdning mellem 50-80 procent af sin samlede indkomst på mad, og fattige familier er derfor ekstremt sårbare over for prisudsving.
Derfor er der behov for reformer af EU’s finansielle markeder
for at sætte en stopper for den spekulative handel.
Siden februar 2011 har de globale fødevarepriser ligget på
samme rekordhøje niveau som under den globale fødevarekrise i 2008. Forventningen er, at fødevarepriserne fortsat
vil være meget ustabile. FAO har således estimeret, at prisen
på basisfødevarer, som f.eks. soja og hvede, vil have udsving
på over 35% i fremtiden.
EU-Kommissionen udsendte den 20. oktober 2011 deres udkast til en revision af det såkaldte MiFID direktiv, som regu-
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lerer markedet for finansielle instrumenter. MiFID spiller en
afgørende rolle i at begrænse overdreven spekulation i fødevarepriser. Men desværre har EU-Kommissionens forslag
en række alvorlige mangler og er derfor meget uambitiøst
sammenlignet med den nuværende amerikanske lovgivning
på området. En effektiv regulering af de finansielle markeder
forudsætter, at den internationale koordinering er så omfattende som mulig. Danmark må derfor udnytte EU-formandskabet til at sikre, at MiFID direktivet ikke underbyder den
amerikanske lovgivning og gerne udviser et endnu større
ambitionsniveau. Dette er helt indlysende i fattige menneskers interesse.
Hovedproblemerne i EU’s forslag er, at EU-Kommissionen
får kompetence til at fastsætte positionsbegrænsninger,
det vil sige et loft for hvor stor en sum den enkelte investor
kan investere i råvarederivater. Og det er EU-Kommissionen
selv som beslutter, om der skal indføres positionsbegrænsninger eller ej. Samtidig er en række centrale aktører undtaget i forslaget, herunder både fødevareproducenter og
kornselskaber. Denne undtagelse kan misbruges til at underminere positionsbegrænsningerne, hvis disse selskaber
selv optræder som spekulanter, eller hvis finanshuse ligefrem opererer som selskaber med kendetegn, der undtager
dem fra reglerne.
Det er ikke rimeligt, at fattige menneskers skæbne afgøres
på børser i USA eller Europa. Danmark skal udnytte EU‐formandskabet til at sætte en stopper for skadelig spekulation i
fødevarer og skal arbejde for en ambitiøs og omfattende reform af EU’s finansielle markeder.

Økonomiske partnerskabsaftaler
splitter EU og AVS-landene
Det 23. møde i den blandede AVS-EU parlamentariske forsamling finder sted i Horsens fra den 23-30. maj 2012 og
Danmark er vært i kraft af det danske EU-formandsskab.
Forsamlingen mødes to gange årligt i en hel uge og der forventes omkring 500 deltagere i Horsens, heraf omkring 160
parlamentarikere fra hhv. AVS-landene (Afrika, Vestindien
og Stillehavet) og fra Europa-Parlamentet. Som vært for forsamlingen har Danmark mulighed for at sætte fokus på særlige prioriteter og forventes desuden at organisere en række
sideevents med deltagelse af ngo’er, virksomheder, forskningsinstitutioner og tænketanke. En række danske ministre, herunder stats- og udviklingsministeren, forventes at
deltage i forsamlingen, som målt i udenlandske deltagere,
bliver det største møde under det danske EU-formandskab.
Samarbejdet mellem EU og AVS-landene stammer helt tilbage fra 1957 ifm. underskrivelsen af Rom-traktaten, hvor
Frankrig forlangte bistand og særlige handelspræferencer
til sine oversøiske kolonier for at kunne under skrive traktaten. Dette skabte grundlaget for den første europæiske udviklingsfond (EDF), som havde det formål at levere teknisk
og finansiel bistand til de afrikanske kolonier. I 1963 og frem
til 1975 blev samarbejdet defineret af Yaounde-konventionerne og var finansieret af den anden EDF (1964-1969) og
tredje EDF (1969-1975). Fra 1975 og frem til 2000 skabtes
Lomé-konventionerne og dermed rammerne for samarbejdet med AVS-landene og markerede samtidig udviklingen
af verdens største Nord-Syd samarbejde. Dette skabte behovet for nye institutioner til at koordinere arbejdet, heri-

blandt det fælles EU-AVS ministerråd og den blandede parlamentariske forsamling hvor Europaparlamentarikere og
parlamentarikere fra AVS-landene mødes for at diskutere
samarbejdsaftalerne. Selvom forsamlingen ikke har nogen
formel magt, anses den alligevel for et vigtigt forum for politisk dialog.
Den seneste Cotonou-aftale blev underskrevet i 2000 og
gælder de næste 20 år. Den er dermed den længste og mest
omfattende samarbejdsaftale mellem en gruppe rige og fattige lande.
Det tætte samarbejde mellem EU og AVS-landene har i de senere år været præget af store udfordringer. En af de helt store knaster er forhandlingerne om økonomiske partnerskabsaftaler (EPA-aftaler) mellem EU og AVS-landene, som efter
næsten ti års forhandlinger endnu ikke er blevet afsluttet.
EU-kommissionen tabte derfor tålmodigheden i september
2011 og fremsatte et forslag om, at fjerne den nuværende
told- og kvotefrie markedsadgang for AVS-lande, der ikke
har ratificeret en EPA-aftale inden udgangen af 2013. Ikke
overraskende ser AVS-landene det som et forsøg på at tvinge dem til at underskrive en endnu ikke-færdigforhandlet og
uigennemskuelig aftale. Det forventes at EU’s handelskommissær De Gucht deltager i forsamlingen i Horsens til maj og
EPA-aftalerne bliver derfor et centralt dagsordenspunkt i
dialogen med AVS-landene.
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EU Kalenderen
28. februar ¶ International konference om handel og udvikling (arr. Concord Denmark)
01. marts ¶ Møde i det Europæiske Råd
09-10. marts ¶ Uformelt udenrigsministermøde, København
14-15. marts ¶ International konference om civilsamfundets rolle i EU (arr. Concord Denmark)
16. marts ¶ Møde i Udenrigsrådet om handel, Bruxelles
16. marts ¶ Højniveaumøde om udvikling og EU / Danidas 50 års fødselsdag (arr. Danida)
21. april ¶ Forårsmøde i Verdensbanken og IMF, Washington
21-26 april ¶ 13. UNCTAD-konference, Doha
22-24 april ¶ COSAC-møde, København
tbc april ¶ EU-USA transatlantisk højniveaumøde om udvikling, Washington
14. maj ¶ Møde i Udenrigsrådet om udvikling, Bruxelles
15. maj ¶ G8 Topmøde, Chicago
24. maj ¶ Beyond 2015 konference, Bruxelles (arr. Concord Danmark / Europe)
23-30. maj ¶ EU-AVS blandede parlamentariske samling, Horsens
tbc. juni ¶ G20 Topmøde, Mexico
03-5. juni ¶ Uformelt landbrugsministermøde, Horsens
14. juni ¶ EU AVS ministermøde, Vanuatu
20-22. juni ¶ FN’s konference om bæredygtig udvikling (Rio+20), Brasilien
28. juni ¶ Møde i det Europæiske Råd, Bruxelles
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Møder i København, Horsens
og Bruxelles

EU-AVS blandede
parlamentariske samling

Der afholdes otte officielle ministerrådsmøder
i København og Horsens under det danske EU
formandskab – de resterende møder holdes i
Bruxelles.

Det 23. møde i den blandede AVS-EU
parlamentariske forsamling afholdes
i Horsens fra den 23.-30. maj 2012.
Forsamlingen mødes to gange årligt i en hel
uge, og der forventes omkring 500 deltagere
fra hhv. AVS-landene (Afrika, Vestindien og
Stillehavet) og fra Europa-Parlamentet.
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Folketinget og EU
Folketinget er vært for det såkaldte COSACmøde, som samler omkring 250 politikere fra
hhv. medlemslandene og Europa-Parlamentet
til et politisk møde i København fra den 22.-24.
april 2012.
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0,7% klubben
søger nye medlemmer

Regeringen (vil) tage initiativ til at danne og stå for koordineringen
af et netværk for lande, der giver mere end 0,7 % af BNI i udviklings
bistand – ”0,7 %-netværket”. Netværket skal bl.a. i FN-regi arbejde
for, at flere lande giver mindst 0,7 % i udviklingsbistand.

Regeringsgrundlaget; Et Danmark der står sammen (oktober 2011)
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