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Inför det stundande biståndsministermötet i Bryssel den 14 september vill CONCORD 

Sverige skicka med några viktiga punkter och rekommendationer rörande budgetrubrik sex: 

Neighbourhood and the World i EU:s nästa långtidsbudget. Mer specifikt berör våra 

rekommendationer kommissionens förordningsförslag för finansieringsinstrumentet 

Neighbourhood, Development and International Cooperation (NDICI). Våra 

rekommendationer är framtagna tillsammans med CONCORD Europa. 

 

Vi ser inte att NDICI lever upp till EU:s globala åtaganden för internationellt 

utvecklingssamarbete eller åtaganden gentemot partnerländerna. Förordningsförslaget 

saknar tydlig förankring i Agenda 2030, i EU:s eget policyramverk för 

utvecklingssamarbete European Consensus on Development, och i 

utvecklingseffektivitetsprinciperna. Förvisso nämns dessa policyramverk i förordningens 

inledning men är inte formulerade på så sätt att de blir vägledande för genomförandet av 

utvecklingssamarbetet. Det saknas också bindande riktlinjer för budgetminiminivåer 

för viktiga teman som jämställdhet och mänsklig utveckling, vilket också är prioriterade 

områden för den svenska regeringen. Den miniminivå som satts för klimatrelevanta insatser 

är inte bindande eller tillräckligt ambitiös för att EU ska kunna leva upp till Parisavtalet och 

för att vi ska klara framtidens stora klimat- och miljöutmaningar.  

 

Efterföljaren till European Fund for Sustainable Development (EFSD), EFSD+, har fått ett 

väsentligt ökat utrymme i förordningsförslaget. Lagtexten som ska reglera EFSD+ saknar 

dock tydlighet i hur mycket medel som kommer att kunna kanaliseras via denna 

investeringsform och det saknas tydliga och bindande krav på efterlevnad av de 

mänskliga rättigheterna, utvecklingseffektivitetprinciperna och att det skapas 

additionella utvecklingseffekter som inte hade uppstått oavsett subventioner. Om 

biståndsmedel ska kanaliseras via EFSD+ måste dessa krav tillgodoses och det måste gå att 

se bevisad effekt för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling.     

 

Budgetfördelningen mellan olika prioriteringar inom NDICI matchar inte 

fattigdomsmålet eller de satta prioriteringarna för EU:s utvecklingssamarbete. Vissa 
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geografiska områden har blivit starkt prioriterade framför andra där till exempel Asien och 

Latinamerika nedprioriteras trots att det här fortfarande finns stora ojämlikheter och 

fattigdomsfickor. Med en enorm satsning på EFSD+ ser vi också risker att de minst 

utvecklade länderna blir bortprioriterade på grund av svårigheter för privata sektorn att 

investera i dessa kontexter. Vi ser även med oro på att de tematiska programmen kraftigt 

har nedprioriterats till förmån för de geografiska programmen med konsekvensen att 

viktiga insatser för att tackla våra gemensamma och globala utmaningar får alldeles för lite 

resurser. Vi skulle därför vilja se en mer balanserad budget mellan de geografiska och 

tematiska programmen. Civilsamhällets roll i utformningen och genomförandet av både de 

geografiska och tematiska programmen måste också stärkas.  

 

Mot bakgrund av att Sverige i tidigare förhandlingar rörande EU:s utvecklingssamarbete har 

varit pådrivande för ett fattigdoms-, hållbarhets- och rättighetsperspektiv och har stått upp 

för utvecklingseffektivitetsprinciperna, skulle vi vilja se att Sveriges regering den 14 

september och i efterföljande förhandlingar om NDICI fortsätter att vara en stark och envis 

röst för dessa väsentliga byggstenar för en hållbar utveckling, aspekter som annars riskerar 

att bortprioriteras.  

 

Bifogat till detta brev finns en mer detaljerad analys av förordningsförslaget för NDICI 

framtaget av CONCORD Europa samt en analys av de tematiska programmens framtid inom 

NDICI.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


