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EU:s bistånds- och utvecklingspolitik 

EU:s bistånd påverkas och styrs av flera aktörer. European External Action Service (EEAS) 
är EU:s utrikesförvaltning som skapades i och med att Lissabonfördraget trädde i kraft 2009. 
EEAS ansvarar för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och sköter det strategiska 
arbetet och övergripande utformningen av EU:s program för utvecklingssamarbete. EU-kom-
missionens Generaldirektorat för utvecklingssamarbete (DG DEVCO/EuropeAid) ansvarar för 
samordningen och genomförandet av biståndet. Europaparlamentets roll är att, tillsammans 
med ministerrådet, besluta om policyinriktningen efter förslag från kommissionen. 

Målet med EU:s biståndspolitik är att minska fattigdomen och skapa en hållbar utveckling, 
bland annat genom att bidra till att millenniemålen uppfylls. Biståndets målsättning och utform-
ning anges i flera dokument som antagits inom EU. The European Consensus on Develop-
ment antogs 2005 och identifierar gemensamma värden, mål, principer och åtaganden som 
EU-kommissionen och EU:s medlemsstater ska implementera i respektive utvecklingspolicys. 
Utöver att minska fattigdom identifieras utveckling baserad på Europas demokratiska värden 
samt utvecklingsländernas ansvar och ägarskap för sin egen utveckling som gemensamma 
utgångspunkter för EU:s utvecklingssamarbete. 

EU:s bistånds- och utvecklingspolitik tog en ny riktning när Agenda for Change beslutades av 
EU:s biståndsministrar 2012. Agenda for Change innebär att biståndet koncentreras till färre 
länder och färre sektorer inom varje land, och att samordningen mellan medlemsländerna 
ska förbättras. EU:s bistånd ska fokusera på två prioriterade områden; mänskliga rättigheter, 
demokrati och god samhällsstyrning (”good governance”), samt inkluderande och hållbar 
tillväxt.

Policy Coherence for Development (PCD), innebär att olika politikområden ska vara samstäm-
miga med utvecklingspolitiken och bidra till att nå uppställda mål för att minska fattigdom. 
Beslut om EU:s samstämmighetspolitik togs 2005.

Lissabonfördraget medförde flera förändringar för EU:s politik gentemot utvecklingsländerna, 
bland annat genom att EU:s samordnande roll för unionens gemensamma bistånd utökades. 
Med Lissabonfördraget lagstiftades också om EU:s samstämmighetspolitik, Policy Coherence 
for Development, där artikel 208 slår fast att all EU-politik som påverkar utvecklingsländerna 
ska vara samstämmig med de målsättningar som finns för utvecklingssamarbetet. 
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Sammanfattning 
Under mandatperioden 2009-2014 fattades flera beslut som ökade Europaparlamentets inflytande 
inom EU. I dag beslutar parlamentet bland annat om EU:s budget och om unionens lagar, tillsam-
mans med ministerrådet. Parlamentet godkänner alla EU-kommissionärer och kan avsätta kom-
missionen genom misstroendeomröstning. 

Parlamentets 766 ledamöter, som efter valet 2014 blivit 751, har stort gemensamt inflytande men 
även en enskild ledamot kan påverka viktiga EU-beslut vilket den här kartläggningen bekräftar. 
I flera viktiga frågor har svenska EU-parlamentariker genom olika strategier uppnått betydande 
resultat inom utvecklingsfrågor under mandatperioden. 

Det är dock långt ifrån alla ledamöter som har prioriterat globala frågor – skillnaderna mellan 
olika ledamöters aktivitetsgrad varierar kraftigt, även inom samma parti. I kartläggningen har 
ledamöterna fått poäng utifrån hur mycket de arbetat med att driva utvecklingsfrågor under man-
datperioden. Poängsättningen visar inte bara i vilken utsträckning de har fokuserat på dessa 
frågor utan även att de mest aktiva har använt sig av olika sätt för att påverka besluten i EU-par-
lamentet; i form av att ingå i utskott och delegationer, att ha uppdrag som föredragande samt göra 
inlägg och ställa frågor och på så sätt formulerat parlamentets åsikter. 

Flest poäng har följande parlamentariker fått: Isabella Lövin (MP), Alf Svensson (KD), Mikael 
Gustafsson (V) och Olle Schmidt (FP). 

Isabella Lövin har under mandatperioden fokuserat på arbetet med att göra EU:s fiskeripolitik 
mer samstämmig med utvecklingspolitiken, Alf Svensson har genom sin plats i utvecklingsut-
skottet bland annat varit ansvarig för betänkandet om utveckling och handel, Mikael Gustafsson 
har genom sitt arbete i utskottet för jämställdhet och utskottet för utveckling arbetat för att integre-
ra ett jämställdhetsperspektiv i EU:s utvecklingspolitik, och Olle Schmidt har i flera fora arbetat 
för mänskliga rättigheter, och även ingått i den parlamentariska AVS-EU-församlingen som består 
av folkvalda från EU och 78 länder i Afrika, Västindien och  
Stillahavsområdet. 

Vad kartläggningen visar är att dessa fyra med olika ingångar har arbetat med utvecklingsfrågor, 
och visat vikten av att inte bara hantera utvecklingsfrågor inom ramen för utvecklingsutskottet, 
utan att verka inom andra områden som påverkar fattigdomsbekämpning och en hållbar utveck-
ling.  

Det är tydligt att parlamentariker har mycket att vinna på att lära sig hur det bitvis komplexa EU-
beslutsfattandet fungerar, och sedan utnyttja såväl formella som informella vägar att påverka 
beslut. Skillnaderna mellan riksdagen och EU-parlamentet är märkbara, och utrymmet för en 
enskild ledamot i EU-parlamentet att påverka såväl inom partigruppen som i parlamentet är erkänt 
större. 

Kartläggningen ger vid handen att framtida svenska EU-parlamentariker har flera möjliga kanaler 
och verktyg att använda sig av för att påverka EU:s utvecklingspolitik. Inget sätt utesluter det an-
dra; en parlamentariker kan ur strategisk synpunkt behöva välja olika tillvägagångssätt beroende 
på till exempel hur beslutsgången är inom EU, eller hur respektive partigrupp ställer sig.



Inledning
Europeiska Unionen är med sina 28 medlemsstater en viktig aktör för att skapa en globalt hållbar 
utveckling. Tillsammans med medlemsstaterna står EU för 60 procent av världens totala officiella 
utvecklingsbistånd, vilket gör unionen till den största givaren i världen. Enbart EU-kommissionen 
är världens andra största biståndsgivare. Vid sidan av biståndet har EU:s agerande inom andra 
politikområden stor betydelse för utvecklingsländerna, till exempel är EU världens största 
handelspartner vars handelsavtal får stora konsekvenser för låg- och medelinkomstländerna.

Genom sitt nätverk av 139 EU-delegationer och kontor runt om i världen har EU en unik diploma-
tisk närvaro även utanför Europas gränser. Delegationerna, som i flera avseenden samordnar de 
nationella ambassaderna, bistår den europeiska utrikesförvaltningens uppdrag att effektivisera och 
göra EU:s utrikespolitik  mer samstämmig. Europaparlamentet är EU:s enda direkt folkvalda institu-
tion. 

Parlamentet är en klar maktfaktor inom unionen, inte minst genom det ökande inflytande som 
Lissabonföredraget från 2009 medfört. År 2014 kommer det nya parlamentet även att för första 
gången avgöra vem som ska leda EU-kommissionen.

Om kartläggningen 
Syftet med rapporten är att kartlägga hur aktiva de svenska europaparlamentarikerna varit i 
utvecklingsfrågor under perioden 2009-2014, samt öka kunskapen kring hur EU-parlamentariker 
kan påverka i utvecklingsfrågor. 

Kartläggningen har sammanställt och poängsatt ledamöternas aktiviteter, där medlemskap i utskott 
och delegationer, uppdrag som rapportörer (föredragande) och skuggföredragande, inlägg i plena-
rsammanträden och frågor till parlamentet ger olika mycket poäng1. Parlamentarikerna får endast 
poäng för aktiviteter som har ett utvecklingsperspektiv – rapporten gör inga bedömningar av vad 
de i detalj har förespråkat i samband med dessa aktiviteter, det vill säga huruvida de kan uppfattas 
som bra eller dåliga ur ett utvecklingsperspektiv. 

1 Materialet som analyserats är hämtat från Europaparlamentets hemsida och speglar inte nödvändigtvis all aktivitet från 
ledamöterna under mandatperioden. Tre parlamentariker tillträdde först efter halva mandatperioden men undersökningen har viktat 
deras engagemang på samma sätt som övriga parlamentariker. Vilka dessa är anges i översikten längst bak i rapporten.

EU-kommissionen och Ministerrådet

EU-kommissionen består av 28 kommissionärer, en från varje medlemsstat. Varje 
kommissionär ansvarar för ett eller flera politikområden. Kommissionen föreslår nya 
lagar och är inom de flesta områden den enda institution som har möjlighet att lägga 
lagförslag. Förslag och idéer om vilka lagar som behöver ändras eller inom vilka 
områden ny lagstiftning behövs får kommissionen från olika håll, bland annat från 
Europaparlamentet som helhet eller från enskilda ledamöter och från ministerrådet. 
Kommissionen har också till uppgift att bevaka att medlemsländerna följer EU-lagarna. 
EU-kommissionen ska arbeta för hela EU:s bästa och ska därför ta hänsyn till hur hela 
EU påverkas när de till exempel föreslår nya lagar. 

Ministerrådet består av ministrar från EU:s 28 medlemsländer och har som uppgift att 
besluta om EU:s lagstiftning, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Vilka 
ministrar som deltar på ministerrådsmöten beror på vilka ämnen som ska diskuteras. 
Den minister som har ansvar för de frågor som diskuteras deltar på mötena; om utveck-
lings- och biståndspolitik är på dagordningen åker medlemsstaternas biståndsministrar 
till ministerrådsmötet. Ministerrådets formella namn är Europeiska unionens råd. 
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Europaparlamentets makt och möjligheter att påverka 
Parlamentet består efter valet 2014 av 751 ledamöter varav 20 är svenska. Det har tre huvudsak-
liga befogenheter. Den lagstiftande befogenheten innebär att det tillsammans med ministerrådet 
beslutar om nya EU-lagar inom ett antal områden. Parlamentet har även möjlighet att påverka 
frågor inom andra områden genom att lämna yttranden innan ministerrådet fattar beslut, eller 
genom att tala om för EU-kommissionen vilka lagar parlamentet vill att den ska föreslå. Parla-
mentet kan också få inflytande över framtida EU-lagar genom att påverka kommissionens årliga 
arbetsprogram. Tillsynsbefogenheten innebär att parlamentet kontrollerar EU-kommissionen och 
ministerrådet genom undersökningskommittéer eller genom att ställa frågor till kommissionen. 
Parlamentet har befogenhet att godkänna kommissionens ordförande och förslagen på EU-kom-
missionärer och kan avsätta kommissionen om ledamöterna anser att den missköter sitt uppdrag. 
Budgetbefogenheten innebär att parlamentet godkänner EU:s budget och hur kommissionen 
förvaltar budgeten. 

En stor del av den politiska debatten förs i parlamentets 20 utskott. Utskotten, vars inflytande 
varierar, förbereder parlamentets verksamhet under sammanträdesperioderna. Utskotten har olika 
specialområden och dess politiska sammansättning speglar sammansättningen i kammaren.

Lissabonfördraget jämställde parlamentet med ministerrådet och ökade parlamentets inflytande 
över budget och avtal, och på flera områden relaterade till utveckling. Ett exempel är handels-
frågor, där vissa avtal kritiseras för att underminera fattigdomsbekämpning och prioritera EU:s 
handelsintressen. I dag måste alla handelsavtal godkännas av de folkvalda ledamöterna. 

Vad händer efter valet? 

Innan det nyvalda Europaparlamentet samlas för första gången ska politiska grupper 
formas. I juni bildar de nyvalda ledamöterna från olika EU-länder politiska grupper på 
grundval av deras politiska tillhörighet. Gruppen måste bestå av minst 25 ledamöter 
från en fjärdedel av medlemsländerna för att få formell status som politisk grupp. 

I första veckan i juli hålls Europaparlamentets konstituerande plenarsammanträdde 
då de nya ledamöterna väljer sin talman, vice talmän och kvestorer (som har hand 
om administrativa och ekonomiska ärenden som direkt berör ledamöterna). Val av 
utskottsledamöter sker också vid det konstituerande plenarsammanträdet och valet ska 
hållas efter nomineringar från de politiska grupperna och de grupplösa ledamöterna. 
Under veckan efter det konstituerande sammanträdet väljer de ständiga utskotten sina 
ordförande och vice ordförande. 

Parlamentet samlas för ett andra plenarsammanträde i mitten på juli. Då ska par-
lamentet välja vem som ska bli EU-kommissionens ordförande genom att rösta om 
den kandidat som Europeiska rådet, som består av EU:s stats- och regeringschefer, 
har föreslagit. När Europeiska rådet föreslår kommissionens ordförande måste de ta 
hänsyn till resultatet i valet till Europaparlamentet och när en kandidat har föreslagits 
inleds en period av förhandlingar med parlamentet om huruvida kandidatens politiska 
prioriteringar och program är genomförbara. Efter att kommissionens ordförande har 
valts antar ministerrådet i samråd med EU-kommissionen listan med förslag på övriga 
EU-kommissionärer. Senare under hösten ska parlamentet också genom utfrågning 
och röstning godkänna hela den nya EU-kommissionen. 

Vid utfrågningen av EU-kommissionärerna presenterar sig de nominerade EU-kommis-
sionärerna framför det parlamentsutskott som är relevant för deras framtida ansvarsom-
råde. Utskotten möts sedan bakom stängda dörrar för att utvärdera de nominerades 
kompetens och prestation. Efter granskningen presenterar kommissionens ordförande 
hela kommissionskollegiet och dess politiska program vid ett plenarsammanträde där 
parlamentet röstar om det kan godkänna hela den nya EU-kommissionen. Om allt går 
som planerat ska den nya kommissionen ta plats den 1 november. 
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En viktig del av arbetsgången inom Europaparlamentet är plenarsammanträdet, där ledamöter 
möts för debatt och omröstning. Vid plenarsammanträden avslutas det lagstiftningsarbete som har 
gjorts i parlamentets utskott och i de politiska grupperna2. Inför varje omröstning behandlar parti-
grupperna utskottens betänkanden och lämnar in ändringsförslag. Generellt sett röstar ledamöter-
na i linje med sin grupp. 

En annan utvecklingsfråga där parlamentet har en viktig roll att spela är skatteflykt. Det olovliga 
utflödet av kapital från utvecklingsländer uppskattas vara ungefär tio gånger större än det globala 
biståndet till utvecklingsländerna. Mer än hälften av kapitalflykten beror på företags skatteflykt i 
samband med handel, och förklaras ofta av bristande insyn i företagens verksamheter. EU:s politik 
påverkar kapitalflödet och EU har även direkt eller indirekt inflytande på beslut och lagstiftning 
som tillåter företags skatteflykt. EU-parlamentet är medbeslutande inom området och kan påverka 
lagstiftningen i lika stor utsträckning som ministerrådet.

Ytterligare en utvecklingsfråga där parlamentet har medbestämmande är jordbrukspolitiken som 
har stor betydelse för hur EU:s export och import av jordbruksprodukter ser ut, och som i dagsläget 
drabbar utvecklingsländernas konkurrenskraft. Genom att ge stöd och subventioner till europeiska 
bönder försvårar EU situationen för utvecklingsländer som får svårt att sälja sina produkter på sin 
egen marknad när europeiska jordbruksprodukter är billigare. 

Vilket inflytande har en ledamot?
Som ledamot i parlamentet finns flera möjligheter att påverka EU:s politik. Att rösta vid parla-
mentets plenarsammanträden är ett grundläggande sätt för parlamentarikerna att påverka. Om-
röstningarna sker ofta i ett högt tempo och ibland röstar ledamöterna om hundratals ändrings-
förslag. Det gör det svårt att vara väl insatt i varje omröstning, varför ledamöterna ofta röstar i linje 
med sin partigrupps ståndpunkt. Ledamöterna kan alltså inte enbart påverka genom sin egen röst 
utan kan även påverka sin partigrupps ståndpunkt i omröstningar.

I alla ärenden i Europaparlamentet utser utskottet en föredragande, också kallad rapportör. Som 
rapportör formulerar en ledamot parlamentets åsikter och skriver i vissa fall ändringsförslag till 
EU-kommissionens lagförslag. Rapportören blir väl insatt i sitt ämne och följer ofta frågan om den 
återkommer för ytterligare behandling i parlamentet. Rapportören representerar det ansvariga ut-
skottet i ett lagstiftningsärende och formulerar parlamentets åsikter i detta, och har därför en viktig 
roll i att skapa majoriteter i parlamentet kring lagförslaget som behandlas. 

Vidare har rapportören mycket inflytande under lagstiftningsarbetet eftersom han eller hon direkt 
påverkar lagtexten. För varje betänkande får de politiska grupperna utse en skuggföredragande 
som ska följa utvecklingen för betänkandet och nå kompromisser inom utskottet å gruppens 
vägnar.

I parlamentet diskuteras alla EU:s politikområden och att väcka debatt är ett sätt att driva en fråga 
framåt. Parlamentets ledamöter kan göra inlägg i plenarsammanträden eller ställa frågor för att 
skapa debatt om exempelvis biståndspolitik eller andra utvecklingsfrågor. Ledamöterna kan också 
lägga resolutionsförlag i ett ämne som hör till EU:s verksamhetsområde. Parlamentets ledamöter 
kan också engagera sig i utvecklingsfrågor genom att ingå i delegationer.

Engagemang i utskotten 
I utskotten utarbetar, ändrar och röstar ledamöterna om lagförslag och initiativbetänkanden, vilket 

2 Det finns för närvarande sju partigrupper. Några ledamöter tillhör inte någon politisk grupp och kallas därför grupplösa. 
Indelningen av de europeiska partigrupperna skiljer sig från de svenska partierna. Folkpartiet och Centerpartiet tillhör till exempel 
båda den liberala partigruppen ALDE (Alliansen liberaler och demokrater för Europa) medan Moderaterna och Kristdemokraterna 
tillhör den konservativa partigruppen EPP (Europeiska folkpartiets grupp). Partigrupperna beslutar om hur olika uppdrag ska förde-
las i Europaparlamentet; vem som ska sitta i vilket utskott, vem som blir ansvarig för att skriva ett betänkande och vem som ska bli 
föredragande.
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gör engagemang i utskotten till ett givet sätt att påverka EU:s beslut. Förslag från kommissionen 
och rådet behandlas också i utskotten. Att påverka utvecklingsfrågor i Europaparlamentet handlar 
inte enbart om att vara aktiv i utvecklingsutskottet, ledamöterna röstar även i frågor som rör EU:s 
handelspolitik, miljö- och klimatfrågor samt EU:s jordbruks- och fiskepolitik. Nedan listas några 
utskott där frågor med ett tydligt utvecklingsperspektiv behandlats under mandatperioden: 

Utskottet för utveckling 
Utskottet för utveckling (DEVE) är Europaparlamentets viktigaste aktör i arbetet att främja, genom-
föra och granska EU:s utvecklingspolitik. Utskottet har ansvar för frågor som rör politisk dialog med 
utvecklingsländerna, bistånd till och samarbetsavtal med utvecklingsländerna samt främjande av 
demokratiska värden och mänskliga rättigheter i utvecklingsländerna. Utskottet har varit delaktigt 
i utformningen av EU:s samstämmighetspolitik, Policy Coherence for Development (PCD), och 
granskar dess genomförande, bland annat genom utskottets stående rapportör för PCD. 

Under den senaste mandatperioden har utskottet för utveckling varit aktiva kring uppföljningen av 
millenniemålen och processen att definiera en ny utvecklingsagenda efter 2015. Hur denna ska 
finansieras har också behandlats i utskottet, både vad gäller åtagandet om 0,7-procentsmålet och 
nya innovativa finansieringsmekanismer (såsom en finansiell transaktionsskatt och motverkandet 
av skatteflykt). Förhandlingarna kring EU:s långtidsbudget har varit central i utskottets arbete eft-
ersom långtidsbudgeten dels avgör hur mycket pengar som kommer att avsättas till EU:s utveck-
lingssamarbete, dels hur de olika finansieringsinstrumenten ska se ut. 

Utskottet för utrikesfrågor
Parlamentets utskott för utrikesfrågor (AFET) behandlar också vissa utvecklingsrelaterade frågor, 
till exempel frågor som rör förbindelser med tredje land. Utskottet saknar medbeslutande över den 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken vilket innebär att dess inflytande på utrikespolitiken 
är mer begränsat och att det främst är ett forum för debatt. Detta betyder inte att utskottet och par-
lamentet inte kan påverka utrikespolitiken. Utskottet, och Europaparlamentet, kan ställa frågor eller 
ge rekommendationer till rådet och EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik 3.

Under den gångna mandatperioden har utskottet bland annat diskuterat situationen i Syrien och 
Egypten och EU:s humanitära bistånd till dessa länder. Givarsamordning på EU-nivå av utveck-
lingsbistånd har också diskuterats inom utskottet. Detta är en viktig diskussion eftersom biståndets 
effektivitet påverkas av hur det koordineras mellan givarländer. 

Utskottet för utrikesfrågor har ett underutskott för mänskliga rättigheter, en viktig europeisk plat-
tform i kampen för mänskliga rättigheter i världen. Underutskottet anordnar utfrågningar och dis-
kussioner om människorättsfrågor såsom dödsstraff, tortyr och straffrihet. Utifrån dessa antas 
betänkanden och resolutioner för att bidra till den internationella debatten. 

3 Den höga representanten kan ses som EU:s utrikesminister och ska på unionens vägnar föra den politiska dialogen med 
tredje part och framföra unionens ståndpunkt i internationella organisationer och vid internationella konferenser.

Alf Svensson (KD) är ordinarie ledamot i utskottet för utveckling och har under 
mandatperioden bland annat varit ansvarig för betänkandet om utveckling och handel. 
I betänkandet beskrivs handelsområdet som ett av de viktigaste politikområdena för 
EU:s samstämmighetspolitik och föreslår förändringar för att EU:s handelspolitik mer 
effektivt ska främja utvecklingsmålen. Bland annat framhålls att den gemensamma 
jordbrukspolitikens negativa handels- och utvecklingseffekter på utvecklingsländerna 
måste undanröjas, vilket fick stöd från parlamentet och ses som ett viktigt ställning-
stagande. Betänkandet tar också upp aspekter som transparens, nödvändigheten av 
att stärka utvecklingsdimensionen i internationella investeringsavtal och en tydligare 
inriktning på utveckling i handelsförhandlingar och handelsavtal. Svensson har även 
varit rapportör för ett yttrande om översynen för EU:s strategi för mänskliga rätti-
gheter. Rättighetsperspektivet lyfts ofta fram i Svenssons arbete med utvecklings- och 
utrikesfrågor, genom inlägg i plenarsammanträden, frågor till parlamentet och i major-
iteten av resolutionsförslagen. 
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Underutskottet reagerar även på människorättskränkningar i världen genom att representera 
de värst drabbade. Varje år utarbetas en rapport där situationen för de mänskliga rättigheterna i 
världen bedöms.  

Utskottet för internationell handel 
Även handelspolitiken har inverkan på fattiga länders möjlighet till utveckling. Handelsavtal reglerar 
inte enbart handel med varor utan också frågor som patent på läkemedel, instrument för att trygga 
livsmedelsförsörjning och vilka villkor fattiga länder kan ställa på utländska investeringar. 
I parlamentets utskott för internationell handel (INTA) behandlas EU:s handelspolitik. 

I och med att Lissabonfördraget trädde i kraft måste alla handels- och investeringsavtal som EU 
ingår numera godkännas av parlamentet, en stor förändring jämfört med tidigare då utskottet hade 
begränsat inflytande på handelspolitiken. EU:s handelspolitik ska användas för att främja långsiktig 
utveckling och stabilitet genom att införa lägre tullar, ge stöd till små exportföretag och ge förvalt-
ningsråd. På så sätt kan EU:s handels- och utvecklingspolitik samverka för att gynna de länder 
som har det sämst ställt. 

Detta har inte riktigt varit fallet i förhandlingarna om EPA-avtalen, ekonomiska partnerskapsavtal 
mellan EU och länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet. Förhandlingarna började 2002 
och pågår fortfarande. Den nuvarande utformningen av EPA-avtalen har ofta kritiserats för att 
underminera fattigdomsbekämpning genom att prioritera EU:s handelsintressen framför utveck-
lingsmålen. 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) hanterar främst frågor som rör EU-
området men har också ansvar för utvecklingsrelaterade frågor såsom klimatförändringar, hållbar 
utveckling samt internationella åtgärder och avtal i syfte att skydda miljön. 

Under den gångna mandatperioden har diskussioner kring EU:s ramverk för 2030 för klimat och 
energi påbörjats. EU-kommissionen la fram ett förslag om ett nytt klimat- och energipaket i början 
av året som innehåller förslag på tre klimatmål: att minska koldioxidutsläppen med 40 procent, att 
andelen förnybar energi inom EU ska vara minst 30 procent, och att energieffektiviteten ska öka 
med 40 procent fram till 2030. 

Parlamentet har ställt sig bakom de tre målen som även framhöll att de ska vara bindande vilket 
de inte är. En central fråga ur ett utvecklingsperspektiv är hur fattiga länders klimatanpassning ska 
finansieras. Även debatten om biobränsle har varit viktig utifrån ett utvecklingsperspektiv eftersom 
produktionen av biobränsle får konsekvenser för marktillgång i utvecklingsländer på grund av ’land 
grabbing’ och för livsmedelssäkerheten. Europaparlamentet har förbättrat den nuvarande lagstift-
ningen mot en mer samstämmig politik genom att säkerställa att en mindre andel av den förnybara 
energin till transportsektorn ska komma från livsmedelsbaserade biobränsle.

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
Utskottet för jämställdhet (FEMM) har två arbetsområden som berör utvecklingsländer. Utskottet 
arbetar för främjandet av kvinnors rättigheter i utvecklingsländer och behandlar uppföljningen och 
genomförandet av internationella avtal och konventioner om kvinnors rättigheter. 

 
Mikael Gustafsson (V) har genom sitt arbete i både utskottet för jämställdhet och ut-
skottet för utveckling integrerat jämställdhetsperspektivet i EU:s utvecklingssamarbete. 
Gustafsson var till exempel skuggföredragande för parlamentets betänkande om de nya 
millenniemålen efter 2015 och gjorde flera ändringsförlag som förstärkte betänkandet 
avseende jämställdhet och kvinnors rättigheter. 



9

Den gångna mandatperiodens viktigaste frågor, i förhållande till ett utvecklingsperspektiv, har 
varit arbetet kring att motverka våld mot kvinnor, avskaffande av kvinnlig könsstympning samt rät-
tigheter för homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella personer. 

Fiskeriutskottet 
EU är världens största fiskemarknad. Omkring 65 procent av all fisk som konsumeras inom 
EU importeras vilket gör EU till världens största fiskimportör. Fartyg från EU fiskar även utanför 
Europa. Rätten att fiska regleras i internationella fiskeavtal och genom en del av dessa avtal ges 
stöd till utvecklingsländer. Fiskeriutskottet (PECH) ansvarar för internationella fiskeriavtal som har 
direkt påverkan på utvecklingsländernas utvecklingsmöjligheter och livsmedelstrygghet. 

Även vad gäller fiskeripolitik och internationella fiskeavtal har Lissabonfördraget förändrat parla-
mentets makt som nu är lika stor som ministerrådets. Under mandatperioden har EU:s externa 
fiskeripolitik, som utgörs av fiskeriavtalen med tredje land och i synnerhet utvecklingsländer, re-
formerats. Genom reformeringen innehåller den nya grundförordningen för fiske nya element, till 
exempel att endast tillåta fiske där överskott finns (fisk som lokalbefolkningen inte behöver) vilket 
är av betydelse för både livsmedelstrygghet och sysselsättning i utvecklingsländer. 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling  
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (AGRI) ansvarar för genomförande och 
utveckling av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Europaparlamentet har fått utökade befogen-
heter genom Lissabonfördraget även inom jordbrukspolitiken, och fattar nu beslut tillsammans 
med ministerrådet.  EU:s jordbrukspolitik lyfts ofta fram som det tydligaste exemplet på att EU:s 
politik inte är samstämmig och kan påverka utvecklingsländernas konkurrenskraft negativt. Det 
främsta exemplet är EU:s exportbidrag som gör att europeiska exportörer kan sänka priserna 
på sitt överskott och på så sätt få dem sålda, vilket minskar utvecklingsländernas möjlighet att 
konkurrera på lika villkor. EU:s jordbrukspolitik har reformerats och förbättrats under mandatperi-
oden men exportstödet och andra instrument som kan ha negativ inverkan på utvecklingsländer 
kvarstår. 

Enligt en enkät  som CONCORD Sverige genomfört med svenska EU-parlamentariker under 
våren 2014 anser majoriteten att exportstödet ska avskaffas. Flertalet vill arbeta för en am-
bitiösare reform av den gemensamma jordbrukspolitiken.  

Budgetutskottet 
Budgetutskottet (BUDG) ansvarar främst för att utarbeta parlamentets ståndpunkt om EU:s 
budget. Utskottet har också hand om förberedelserna inför förhandlingarna om den fleråriga 
budgetramen som fastställer ramarna för det årliga budgetförfarandet för sju år framåt. Budg-
etbefogenheterna har stärkts genom Lissabonfördraget och Europaparlamentet godkänner nu 
tillsammans med ministerrådet alla utgifter i EU:s budget. Budgetutskottet har därför möjlighet att 
påverka EU:s biståndsbudget. 

Ett bra exempel på hur samstämmighetspolitiken kan följas upp av europaparlamentariker är 
Isabella Lövins (MP) engagemang. Lövin är ordinarie ledamot i fiskeriutskottet och suppleant 
i utskottet för utveckling. Hon har gjort ansträngningar för att göra EU:s gemensamma fiskerip-
olitik mer rättvis gentemot utvecklingsländer. Som rapportör för reformeringen av EU:s externa 
fiskeripolitik hade Lövin stort inflytande under lagstiftningsarbetet. Den nya grundförordningen för 
fiske innehåller nu skrivningar om att endast sluta avtal med länder som respekterar mänskliga 
rättigheter, att utvärderingar av avtalen ska göras offentliga samt att fiskeriavtalen ska bidra mer 
till att bygga upp utvecklingsländernas egna fiskesektorer. År 2013 blev Isabella Lövin utsedd 
till ”Fair Politican of the Year” av en holländsk organisation som poängsätter parlamentarikers 
ansträngningar för samstämmig och rättvis politik för utveckling.
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Utskottet för rättsliga frågor 
Utskottet för rättsliga frågor (JURI) ansvarar för civilrätt och internationell privaträtt samt bolagsrät-
ten. Vad gäller utvecklingsrelaterade frågor är utskottet huvudansvarigt i behandlingen av lag-
förslag om transparens och redovisning som är ett steg i att hindra skatteflykt. 

JURI har under mandatperioden arbetat med ett lagförslag om revision och transparens som inne-
bär att europeiska företag verksamma inom utvinningsindustrin i utvecklingsländer måste redovisa 
betalningar till stater där de har verksamhet. Ökad transparens är ett viktigt verktyg för att bekäm-
pa korruption och skatteflykt. Flera civilsamhällesorganisationer understryker att denna typ av land-
för-land-rapportering bör gälla alla områden inom företagsverksamhet och inte enbart utvinningsin-
dustrin. Detta får i CONCORD Sveriges enkät stöd från 12 av 19 svenska EU-parlamentariker, som 
anser att EU ska besluta om fullständig land-för-land-rapportering för europeiska företag för att 
hindra skatteflykt från utvecklingsländerna.

Parlamentets delegationer
Europaparlamentet har liksom kommissionen delegationer för förbindelser med olika länder och 
regioner. Syftet med delegationerna är att upprätthålla och utveckla parlamentets internationella 
kontakter och att utbyta information med parlament i länder utanför EU. De ska också tillföra en 
parlamentarisk dimension till EU:s utrikespolitik. 

Europaparlamentet har 41 delegationer som träffas en till två gånger per år. Till exempel förs parla-
mentets förbindelser med Afrika, Västindien och Stilla havsområdet (AVS-länderna) genom Del-
egationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen som behandlar politiska, 
ekonomiska och sociala frågor som huvudsakligen bygger på utvecklingssamarbete. 

Svenska EU-parlamentarikers engagemang i utvecklingsfrågor 
Nedan presenteras en kartläggning av de svenska EU-parlamentarikernas engagemang i utveck-
lingsfrågor under mandatperioden 2009-2014. I kartläggningen har ledamöternas aktivitet i form av 
medlemskap i utskott och delegationer, uppdrag som rapportör (föredragande) och skuggföredra-
gande, inlägg i plenarsammanträden och frågor till parlamentet analyserats och bedömts utifrån ett 
utvecklingsperspektiv. Bedömningen baseras på en poängsättning av deras aktiviteter relaterade 
till utveckling. Inga politiska värderingar av aktiviteterna har vägts in. 

Cecilia Wikström (FP) är ordinarie ledamot och liberal gruppledare i utskottet. Hon har varit 
ledande i mobiliseringen av den liberala partigruppens stöd i skatteflyktsfrågan och arbetat 
med att förstärka EU:s lagförslag om att företag verksamma inom utvinningsindustrin i 
utvecklingsländer måste redovisa betalningar till stater där de har verksamhet. Parlamentet 
lyckades övertyga ministerrådet på samtliga av de punkter som den liberala partigruppen 
har prioriterat. Lagförslaget antogs av parlamentet i juni 2013 och är ett viktigt verktyg för att 
bekämpa korruption i länder med stora naturresurser. Genom att göra det möjligt att följa de 
betalningar som företag gör till regeringar och myndigheter kan man se till att pengarna kom-
mer medborgarna till nytta.

Ett exempel på sådant engagemang är Olle Schmidt (FP) som under mandatperioden 2009-
2014 har varit ledamot i delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-försam-
lingen, som består av folkvalda representanter från EU samt 78 länder i Afrika, Västindien 
och Stillahavsområdet. Schmidt har vid flera tillfällen lämnat förslag på resolutioner kring 
situationen i flera av dessa länder utifrån mänskliga rättigheter, pressfrihet och behovet av 
humanitärt bistånd. Han har uppmärksammat människosmuggling i Sinai och fått tillstånd en 
gemensam resolution från parlamentet i frågan.   
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Materialet som analyserats är hämtat från Europaparlamentets hemsida och speglar inte nödvän-
digtvis all aktivitet som respektive ledamot har utfört under mandatperioden. Vidare har tre parla-
mentariker tillträtt 2011, efter halva mandatperioden. Vilka dessa är anges i presentationen men 
undersökningen har viktat deras engagemang på samma sätt som övriga parlamentariker. Av de 
20 svenska europaparlamentarikerna har 7 ordinarie uppdrag i något av de utskott som hanterar 
biståndspolitiska och andra gränsöverskridande utvecklings- och utrikesfrågor.  

Betygsättningen har gjorts enligt följande skala: 

• 6 poäng ges för fasta ledamotsuppdrag i utskott som berör utvecklingsfrågor, klimatfrågor, 
samsamstämmighetspolitik och internationell handel

• 5 poäng ges för uppdrag som rapportör (föredragande) i ett utskott som berör utvecklings-
frågor 

• 3 poäng ges för uppdrag som suppleant i ett utskott som berör ovanstående frågor 
• 2 poäng ges för deltagande i parlamentariska församlingar eller delegationer som samarbetar 

med utvecklingsländer 
• 1 poäng per aktivitet ges för frågor till kommissionen, tal i plenum eller andra aktiviteter med 

inriktning på utvecklingsfrågor   

EU-parlamentarikerna har även fått svara på en enkät med frågor om EU:s utvecklingspolitik. 19 
av 20 ledamöter svarade på frågorna, en av dem besvarade endast ett fåtal frågor och ledamöter-
na för Socialdemokraterna och Moderaterna har besvarat enkäten helt eller delvis gemensamt 
för respektive parti. I enkäten ställdes frågan “Vad är du mest nöjd över att ha uträttat/drivit i 
Europaparlamentet under den gångna mandatperioden när det gäller bistånds- och sam-
stämmighetsfrågor?” och “Vilka tycker du är de tre viktigaste utvecklingsfrågorna under 
kommande år?”. Även dessa svar presenteras under varje ledamot. 

Alf Svensson (KD)
Vice ordförande: Delegationen för förbindelserna med Sydafrika (2 p)
Ledamot:
Utskottet för utveckling (6 p)
Suppleant: 
Utskottet för utrikesfrågor (3 p)
Delegationen för förbindelserna med Israel (2 p)
Inlägg i plenarsammanträden: 52 (52 p)
Betänkande/Yttrande i egenskap av föredragande: 5 (25 p)
Betänkande/Yttrande i egenskap av skuggföredragande: 9 (9 p)
Förslag på resolutioner: 33 (33 p) 
Parlamentsfrågor: 10 (10 p)
TOTALT: 142 p

Mest nöjd med: 
”Det skulle möjligtvis vara betoningen i tid och otid om respekt för mänskliga fri- och rättigheter.”

Tre viktigaste utvecklingsfrågorna under kommande år: 
- Fattigdomsbekämpning
- Respekt för mänskliga fri- och rättigheter
- Miljö

Mikael Gustafsson (V)  
(Tillträdde den 22 september 2011, efter Eva-Britt Svensson)
Ordförande:
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (6 p)
Ledamot: Utskott för utveckling (6 p)
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Suppleant: Delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet (2 p)
Delegationen för förbindelserna med Panafrikanska parlamentet (2 p)
Inlägg i plenarsammanträden: 33 (33 p) 
Betänkande/Yttrande i egenskap av föredragande: 3 (15 p) 
Betänkande/Yttrande i egenskap av skuggföredragande: 37 (37 p)
Förslag på resolutioner: 12 (12 p)
Parlamentsfrågor: 16 (16 p)
TOTALT: 129 p 

Mest nöjd med:
”Jag är väldigt stolt över att många av mina tilläggs- och ändringsförslag kom med och förstärkte 
parlamentets betänkande om de nya millenniemålen efter 2015. Inför denna rapport hade jag ett 
mycket nära samarbete med flera utvecklingsorganisationer (flera som är med CONCORD) och 
tog del av deras råd och expertis. I den rapporten, som nu är parlamentets officiella ställningsta-
gande, betonar man vikten av jämställdhet, ett starkt försvar av sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter (SRHR), fattigdomsbekämpning, social rättvisa, det civila samhällets roll, HRBA, ett 
särskilt mål om utrotande av alla former av våld mot kvinnor, flickors rätt till utbildning etc...” 

Tre viktigaste utvecklingsfrågorna under kommande år:
- MR- och Jämställdhetsfrågor, 
- Flickors rätt till utbildning vilket är en nyckelfråga för bra samhällsutveckling och 
  fattigdomsbekämpning
- Klimatlösningar 

Isabella Lövin (MP)
Ledamot:
Fiskeriutskottet (6 p)
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen (2 p)
Suppleant:
Utskottet för utveckling (3 p)
Inlägg i plenarsammanträden: 18 (18 p)
Betänkande/Yttranden i egenskap av föredragande: 10 (50 p) 
Betänkande/Yttranden i egenskap av skuggföredragande: 19 (19 p)
Förslag på resolutioner: 12 (12 p)
Parlamentsfrågor: 5 (5 p)
TOTALT: 115 p

Mest nöjd med:
”Jag har varit parlamentets föredragande (rapportör) för reformeringen av EU:s ex-
terna fiskeripolitik, d.v.s. fiskeriavtalen med tredje land, i synnerhet utvecklingsländer. 
Genom detta arbete så innehåller den nya grundförordningen för fiske bl a följande nya element:
• Endast tillåta fiske efter överskott av fisk som ej lokalbefolkningen behöver
• Endast avtal med länder som respekterar mänskliga rättigheter
• Åtskillnad mellan tillträdespengar och så kallad sektorsstöd, vilket betyder inget bistånd som är 

villkorat till tillträde till fisken.
• Utvärderingar av avtalen ska göras offentliga

2012 fick jag, för mitt arbete med fiskeripolitiken, utmärkelsen ”Fair Politician of the Year”, ett pris 
som går till den av EU-parlamentets 754 ledamöter som har gjort störst insats för en konsekvent 
politik för utveckling under året.”

Tre viktigaste utvecklingsfrågorna under kommande år:
- PCD: mellan utvecklingspolitik och handel, jordbruk, fiske och investeringar 
- Skatteflykt från utvecklingsländer, och hållbart nyttjande av naturresurser 
- Respekt för mänskliga rättigheter; individuella och kollektiva. 
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Olle Schmidt (FP)
Ledamot:
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen (2 p)
Suppleant: 
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest (2 p)
Inlägg i plenarsammanträden: 36 (36 p)
Betänkande/Yttrande i egenskap av föredragande: 2 (10 p)  
Betänkande/Yttrande i egenskap av skuggföredragande: 6 (6 p)
Förslag på resolutioner: 15 (15 p)
Parlamentsfrågor: 15 (15 p)
TOTALT: 86 p

Mest nöjd med:
”Jag är nöjd över att som liberala gruppens förhandlare för revisionen av EU:s utvecklingsbudget 
ha drivit frågan om budgetstöd. Jag anser att budgetstöd enbart är relevant när det finns effektiva 
revisionsmekanismer i mottagarlandet. Som liberala gruppens samordnare i EU-AVS-församlingen 
har jag dessutom lyft HBT-rättigheter som församlingen nu äntligen diskuterar.” 

“Dessutom har jag som enda Europaparlamentariker konsekvent uppmärksammat människos-
mugglingen i Sinai och nu även fått till stånd en resolution från Parlamentet i fråga. Biståndet till 
Egyptens säkerhetsenheter bör granskas så länge de inte kan kontrollera hela landet, dvs även 
Sinaiöknen. Dessutom har jag satt pressfrihet och Dawit Isaak på agendan EU-AVS-församlingen, 
och dessutom fått positiv respons. AVS-ländernas råd uttryckte att i november 2013 att de var 
positiva till att inrätta ett eget system likt kulturella fristäder i Afrika, Västindien och Stilla havet för 
kulturarbetare och forskare som förtryckts i det egna landet. Det är mycket viktigt att regionen tar 
eget ansvar för mänskliga rättigheter.” 

Tre viktigaste utvecklingsfrågorna under kommande år:
- Mänskliga rättigheter, och särskilt pressfrihet och HBT-personers rätt, 
- Fattigdoms- och korruptionsbekämpning 
- Demokratiska val. EU:s ska övervaka fler val och ge mer tekniskt bistånd till änder som utvecklar  
  sina regler för val och politiska partier. 

Marita Ulvskog (S)
Ledamot: -
Suppleant: 
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (3 p)
Delegationen för förbindelserna med Iran (2 p)
Inlägg i plenarsammanträden: 49 (49 p)  
Betänkande/Yttrande i egenskap av föredragande: 0 (0 p)
Betänkande/Yttrande i egenskap av skuggföredragande: 3 (3 p)
Förslag på resolutioner: 5 (5 p)
Parlamentsfrågor: 12 (12 p)
TOTALT: 74 p

Mest nöjd med/Tre viktigaste utvecklingsfrågorna under kommande år:
Se Åsa Westlunds svar nedan.

Åsa Westlund (S)
Ledamot:
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (6 p)
Delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet (2 p)
Suppleant: 
Utskottet för utveckling (3 p)
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen (2 p)
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Inlägg i plenarsammanträden: 32 (32 p)
Betänkande/Yttrande i egenskap av föredragande: 2 (10 p)
Betänkande/Yttrande i egenskap av skuggföredragande: 0 (0 p)
Förslag på resolutioner: 2 (2 p)
Parlamentsfrågor: 16 (16 p)
TOTALT: 73 p

Mest nöjd med:
”När översynen av EU:s system med allmänna tullförmåner (GSP-förordningen) ägde rum drev vi 
på för att EU borde bredda klassificeringen utifrån BNP per capita och ta hänsyn till andra faktorer 
som visar på hur sårbara länderna är, till exempel diversifiering, integrering i världshandeln och 
ranking på UNDP:s index för mänsklig utveckling.

När det gällde marknadstillträdesförordningen drev vi att tidsfristen skulle förlängas för att undvika 
risken att ett antal AVS-länder som fortfarande har stora utvecklingsbehov och hög fattigdom skulle 
få sämre marknadstillträde till EU och/eller snabbt pressas att slutföra förhandlingarna oavsett om 
alla omtvistade frågor lösts eller inte. Våra ansträngningar nådde inte ända fram, men tidsfristen 
förlängdes i 9 månader. I betänkandet från det speciella utskottet för budgetreform (SURE) drev vi 
bland annat frågor om att stoppa exportstöd för jordbruksprodukter, att medlemsländerna ska leva 
upp till sina åtaganden för ODA och en ökning av DCI.”

Tre viktigaste utvecklingsfrågorna under kommande år:
- Att agendan för post-2015 blir genomarbetad och har fokus på de mest centrala delarna av 
  fattigdomsbekämpning och utveckling och att de millenniemål som hittills inte uppnåtts och som 
inte kommer hinna uppnås till 2015, gör det genom riktade insatser.
- Att EU och AVS-länderna sluter bra och rättvisa avtal för partnerskap och handel, som tar hänsyn 
till  AVS-ländernas olika utvecklingsnivå och deras önskemål.
- Att kvinnor och flickors situation runt om i världen lyfts ytterligare. Jämställdhet och kvinnors 
  rättigheter måste genomsyra alla utvecklingsfrågor.

Göran Färm (S)
Ledamot: Budgetutskottet (6 p)
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest (2 p)
Suppleant: 
Utskottet för utrikesfrågor (3 p)
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Moldavien (2 p)
Inlägg i plenarsammanträden: 43 (43 p)
Betänkande/Yttrande i egenskap av föredragande: 1 (5 p)
Betänkande/Yttrande i egenskap av skuggföredragande: 0 (0 p)
Förslag på resolutioner: 4 (4 p) 
Parlamentsfrågor: 4 (4 p)
TOTALT: 69 p 

Mest nöjd med/ Tre viktigaste utvecklingsfrågorna under kommande år:
Se Åsa Westlunds svar ovan.

Carl Schlyter (MP)
Vice ordförande: Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (6 p)
Ledamot:
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen (2 p)
Suppleant: 
Delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum–EU (2 p)
Inlägg i plenarsammanträden: 27 (27 p)
Betänkande/Yttrande i egenskap av föredragande: 1 (5 p)
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Betänkande/Yttrande i egenskap av skuggföredragande: 2 (2 p)
Förslag på resolutioner: 11 (11 p)
Parlamentsfrågor: 10 (10 p)
TOTALT: 65 p

Mest nöjd med:
”Kampen mot TTIP-avtalet som kommer sätta en global norm för hur framtida avtal ska se ut, detta 
avtal kommer kraftigt underminera möjligheten till PCD om det inte ändras i grunden. Jag har ar-
betat mycket med att införa djurskyddsregler, mänskliga rättigheter mm vad gäller mat vilket under-
lättar utvecklingen mot en hållbar matproduktion. Klimatpolitiken är också mycket viktig då vi måste 
fördela existerande resurser mer rättvist.”

Tre viktigaste utvecklingsfrågorna under kommande år:
- Att vi i den rikaste delen av världen tar ut effektiviseringsvinster i form av arbetstidsförkortning 
snarare än tillväxt och konsumtion. det ger andra länder möjlighet att få en mer rättvis andel av 
jordens resurser, där de gör mest marginalnytta. En reform av det låneberoende, tillväxtbaserade 
ekonomiska system som ständigt ökar miljöbelastningen och klyftorna.
 - Att handelsavtalen inte blir lika kolonialistiska som idag utan istället är äkta partnerskapsavtal 
som söker vinn-vinn lösningar.
- Att EU bygger upp sin civila insatskapacitet med byråkrater, medlare, ingenjörer, skatteexperter, 
bedrägeribekämpare, poliser mm som kan skickas ut till krishärdar innan första skottet är avlossat 
för att hjälpa till att bygga upp länder i kristider.

Christofer Fjellner (M)
Ledamot: Utskottet för internationell handel (6 p)
Delegationen för förbindelserna med Vitryssland (2 p)
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest (2 p)
Suppleant: 
Utskottet för utrikesfrågor (3 p)
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (3 p)
Delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum–EU (2 p)
Delegationen för förbindelserna med Iran (2 p)
Inlägg i plenarsammanträden: 18 (18 p)
Betänkande/Yttrande i egenskap av föredragande: 1 (5 p)
Betänkande/Yttrande i egenskap av skuggföredragande: 8 (8 p)
Förslag på resolutioner: 2 (2 p)
Parlamentsfrågor: 1 (1 p)
TOTALT: 54 p

Mest nöjd med: 
”Bistånd är ett mycket viktigt verktyg för att bekämpa fattigdom och ur ett längre perspektiv är även 
handel ett verkningsfullt sätt att lyfta människor ur fattigdom. Handel ger människor möjligheter 
att förbättra sin livssituation och skapar nya jobb. Därför är vi moderater stolta över att ha varit en 
aktiv kraft för ökad frihandel med länder utanför EU. Vi har drivit frågor som ett frihandelsavtal med 
Indien och tullättnader för en rad utvecklingsländer, däribland Pakistan. Jag ledde arbetet med 
EU:s system för handel med utvecklingsländer, som syftar till att ge dem enklare åtkomst till den 
europeiska marknaden. Dessutom ledde jag även arbetet med att modernisera EU:s handelssky-
ddsinstrument, det vill säga anti-dumping och anti-subventionstullar mot varor från tredje land.”

Tre viktigaste utvecklingsfrågorna under kommande år:
- Mer handel med utvecklingsländer
- Demokrati och mänskliga rättigheter
-  Miljö och klimat 
- Kvinnors roll i utveckling
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Cecilia Wikström (FP)
Ledamot: 
Utskottet för rättsliga frågor (6 p)
Suppleant: 
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Moldavien (2 p)
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen (2 p)
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest (2 p)
Inlägg i plenarsammanträden: 16 (16 p)
Betänkande/Yttrande i egenskap av föredragande: 
Betänkande/Yttrande i egenskap av skuggföredragande: 1 (1 p)
Förslag på resolutioner: 14 (14 p)
Parlamentsfrågor: 8 (8 p)
TOTALT: 51 p

Mest nöjd med:
”Jag var med som en av de ledande förkämparna i det rättsliga utskottet för att få på plats tydliga 
och långtgående regler kring land för land rapportering för framför allt råvarusektorn (gruvnäring, 
olja och skog). Trots intensiv lobbying från industriintressen lyckades Europaparlamentet förmå 
både medlemsländerna i rådet och kommissionen att anta mycket mer långtgående regler än 
vad dessa föreslagit. Tillsammans med liknande regler i USA (som tyvärr är föremål för rättsliga 
tvister) har vi en chans att nu få till en bra global standard för land-för-land rapportering åtmin-
stone för råvaruindustrin. Jag kämpade för att reglerna skulle vara tydliga, omfatta alla bety-
dande betalningar och hålla öppet för att bredda förslaget till fler sektorer såsom byggindustri, 
banksektor och telekom samt för att ta bort kryphål som industrin försökte lobba in i lagförsla-
get.” 

Tre viktigaste utvecklingsfrågorna under kommande år:
- Demokrati och mänskliga rättigheter
- Jämställdhet och SRHR 
- Frihandel och marknadsekonomi.

Gunnar Hökmark (M)
Ledamot:
Delegationen för förbindelserna med Vitryssland (2 p)
Delegationen för förbindelserna med Sydafrika (2 p)
Suppleant: 
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest (2 p)
Inlägg i plenarsammanträden: 22 (22 p)
Betänkande/Yttrande i egenskap av föredragande: 1 (5 p)
Betänkande/Yttrande i egenskap av skuggföredragande: 0 (0 p)
Förslag på resolutioner: 4 (4 p)
Parlamentsfrågor: 0 (0 p) 
TOTALT: 37 p

Mest nöjd med:
”Ett mycket starkt stöd för fri handel som gynnat de fattigare ländernas tillträde till världs-
marknaden och till Europa. En utveckling med minskat jordbruksstöd och därmed bättre 
förutsättningar för export från de fattiga länderna.” 

Tre viktigaste utvecklingsfrågorna under kommande år:
- Demokrati och mänskliga rättigheter
- Miljö och klimat 
- Kvinnors roll i utveckling.
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Anna Ibrisagic (M)
Ledamot:
Utskottet för utrikesfrågor (6 p)
Suppleant: -
Inlägg i plenarsammanträden: 23 (23 p)
Betänkande/Yttrande i egenskap av föredragande: 0 (0 p)
Betänkande/Yttrande i egenskap av skuggföredragande: 1 (1 p)
Förslag på resolutioner: 5 (5 p)
Parlamentsfrågor: 0 (0 p) 
TOTALT: 35 p

Mest nöjd med:
”Bistånd är ett mycket viktigt verktyg för att bekämpa fattigdom och ur ett längre perspektiv är även 
handel ett verkningsfullt sätt att lyfta människor ur fattigdom. Handel ger människor möjligheter 
att förbättra sin livssituation och skapar nya jobb. Därför är vi moderater stolta över att ha varit en 
aktiv kraft för ökad frihandel med länder utanför EU. Vi har drivit frågor som ett frihandelsavtal med 
Indien och tullättnader för en rad utvecklingsländer, däribland Pakistan.” 

Tre viktigaste utvecklingsfrågorna under kommande år:
- Demokrati och mänskliga rättigheter
- Miljö och klimat
- Kvinnors roll i utveckling 

Christian Engström (PP)
Ledamot:
Utskottet för rättsliga frågor (6 p)
Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund 
(Asean) (2 p) 
Suppleant: 
Delegationen för förbindelserna med Mercosur-länderna (2 p)
Inlägg under plenarsammanträden: 0 (0 p)
Betänkande/Yttrande i egenskap av föredragande: 0 (0 p)
Betänkande/Yttrande i egenskap av skuggföredragande:0 (0 p)
Förslag på resolutioner: 21 (21 p)
Parlamentsfrågor: 2 (2 p)
TOTALT: 33 p

Mest nöjd med: 
”Piratpartiet och jag arbetar med att försvara friheten på internet, och därmed besläktade frågor. På 
lång sikt är bevarandet av demokratin en förutsättning för alla andra frågor, inklusive bistånd och 
fattigdomsbekämpning. Men vi arbetar inte själva med bistånds- och hållbarhetspolitik, utan följer 
den Gröna gruppen där vi är oberoende medlemmar.” 

Tre viktigaste utvecklingsfrågorna under kommande år:
Jag kommer fokusera på de indirekta strukturella frågorna: att hålla patent på liv borta och försvara 
bönders rätt att själva välja utsäden, se över patentens skadliga inverkan på teknologiöverföring 
till fattigare länder, och att försöka göra EU mer demokratiskt och mindre av julafton för stor-
företagslobbyister.

Olle Ludvigsson (S)
Ledamot: -
Suppleant: -
Inlägg i plenarsammanträden: 27 (27 p)
Betänkande/Yttrande i egenskap av föredragande: 0 (Utveckling 0) 
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Betänkande/Yttrande i egenskap av skuggföredragande: 7 (Utveckling 0) 
Yttrande i egenskap av föredragande: 5 (Utveckling: 0) (En som berör skatt och den internationella 
dimensionen men väldigt kort och generellt) 
Yttrande i egenskap av skuggföredragande: 1 (1 p)
Förslag på resolutioner: 1 (1 p)
Parlamentsfrågor: 1 (1 p)
TOTALT: 30 p

Mest nöjd med/Tre viktigaste utvecklingsfrågorna under kommande år:
Se Åsa Westlunds svar ovan.

Anna Hedh (S)
Ledamot: - 
Suppleant: 
Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika (2 p)
Inlägg i plenarsammanträden: 23 (23 p)
Betänkande/Yttrande i egenskap av föredragande: (0 p)
Betänkande/Yttrande i egenskap av skuggföredragande: 0 (Förslag på resolutioner: 1 (1 p)
Förslag på resolutioner: 1 (1 p)
Parlamentsfrågor: 2 (2 p)
TOTALT: 28 p

Mest nöjd med/Tre viktigaste utvecklingsfrågorna under kommande år:
Se Åsa Westlunds svar ovan.

Marit Paulsen (FP)
Ledamot:
Delegationen för förbindelserna med Iran (2 p)
Suppleant: 
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (3 p)
Inlägg i plenarsammanträden: 18 (18 p)
Betänkande/Yttrande i egenskap av föredragande: 0 (0 p)
Betänkande/Yttrande i egenskap av skuggföredragande: 1 (1 p)
Förslag på resolutioner: 1 (1 p)
Parlamentsfrågor: 0 (0 p) 
TOTALT: 25 p

Mest nöjd med:
Ej svarat.

Tre viktigaste utvecklingsfrågorna under kommande år:
”Mitt politiska huvudfokus för kommande mandatperiod ligger främst på frågor som är relaterade till 
jordbruk, landsbygd, miljö och klimat. Mer specifikt handlar det om djurskydd och djurhälsa, väx-
tförädling, ett kretslopp av näringsämnen mellan stad och land samt antibiotikaresistens (särskilt 
länken mellan djurhälsa och folkhälsa).”

Jens Nilsson (S)  
(Tillträdde den 1 december 2011)
Ledamot:
Delegationen för förbindelserna med Sydafrika (2 p)
Suppleant: 
Fiskeriutskottet (3 p)
Inlägg i plenarsammanträden: 9 (9 p)
Betänkande/Yttrande i egenskap av föredragande: 0 (0 p)
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Betänkande/Yttrande i egenskap av skuggföredragande: 0 (0 p)
Yttrande i egenskap av föredragande: 0 (0 p)
Förslag på resolutioner: 0 (0 p)
Parlamentsfrågor: 1 (1 p)
TOTALT: 15 p

Mest nöjd med/Tre viktigaste utvecklingsfrågorna under kommande år:
Se Åsa Westlunds svar ovan.

Anna Maria Corazza Bildt (M) 
Ledamot:
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet (2 p) 
Suppleant:
Inlägg under plenarsammanträden: 12 (12 p)
Betänkande/Yttrande i egenskap av föredragande: 0 (0 p)
Betänkande/Yttrande i egenskap av skuggföredragande: 0 (0 p)
Förslag på resolutioner: 1 (1 p)
Parlamentsfrågor: 0 (0 p)  
TOTALT: 15 p

Anna Maria Corazza Bildt har inte besvarat enkäten. 

Amelia Andersdotter (PP)  
(Tillträdde den 1 december 2011)
Ledamot: - 
Suppleant:
Utskottet för internationell handel (3 p)
Delegationen för förbindelserna med länderna i Andinska gemenskapen (2 p) 
Inlägg under plenarsammanträden: (2) (2 p)
Betänkande/Yttrande i egenskap av föredragande: 0 (0 p)
Betänkande/Yttrande i egenskap av skuggföredragande: 1 (1 p)
Förslag på resolutioner: 1 (1 p)
Parlamentsfrågor: 3 (3 p)
TOTALT: 12 p 

Mest nöjd med: 
Arbetet med tekniklagstiftning, konkurrens på telekommarknad och mänskliga rättigheter för digi-
tala teknologier (även för export). 

- Vi behöver sluta göra det till lagstadgat krav för europeiska kommunikationsföretag (hårdvara, 
tjänster, telefoner, osv.) att bryta mot mänskliga rättigheter och göra det svårare att anonymt ut-
trycka avvikande åsikter.
- Vi behöver också sluta uppmuntra europeiska företag att satsa på teknikutveckling och tjän-
steutveckling som bidrar till att yttrandefrihet kan begränsas i icke-demokratiska länder.

Kan man inte hjälpa människor världen över att föra ett samtal om sin situation kan de heller inte 
ges verktyg att förändra den, och då riskerar allt bistånd att bara falla ner i ett svart hål.

Kent Johansson (C)  
(Tillträdde den 21 oktober 2011 efter Lena Ek)
Ledamot: Delegationen för förbindelserna med Sydafrika (2 p)
Suppleant: Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (3 p)
Inlägg i plenarsammanträden: 1 (1p)
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Betänkande/Yttrande i egenskap av föredragande: 0 (0 p)
Betänkande/Yttrande i egenskap av skuggföredragande: 1 (1 p)
Förslag på resolutioner: 0 (0 p)
Parlamentsfrågor: 0 (0 p)
TOTALT: 7 p

Mest nöjd med:
”Jag har drivit att EU ska vara en stark röst för mänskliga rättigheter runtom i världen, till exempel 
när det gäller rättigheter för minoriteter och HBT-personer i utvecklingsländer.”

Tre viktigaste utvecklingsfrågorna under kommande år:
- Klimatdimensionen är och kommer vara viktig när det gäller hur biståndspolitiken utformas. 
- Korruptionsbekämpning är högt på agendan, efter att vi sett hur vissa europeiska företag agerat 
  utanför Europa. 
- EU måste bli en starkare röst för mänskliga rättigheter.

Källförteckning
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Fair Politics ”Biofuels” http://www.fairpolitics.eu/onderwerpen/biofuels/recommendations
Fair Politics http://www.fairpolitics.eu/index 
Fokus europa ”EU i världen”, nr 9 2013 http://ec.europa.eu/sweden/docs/fokus_europa/fokus_europa_2013-9.pdf
Folkpartiet ”Cecilia Wikström” http://www.folkpartiet.se/eu-val/cecilia-wikstrom/pressmeddelanden/antligen-uppgorelse-
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