
UDENRIGSMINISTERIET 
 

     Den 14. juni 2011 
     

      
Besvarelse af spørgsmål nr. 1 af 24. maj 2011 fra Folketingets Europaudvalg stillet efter ønske af 
Pia Adelsteen (DF) 

  
   
Spørgsmål nr. 1 
Ministeren bedes – i forlængelse af Europaudvalgets møde den 19. maj 2011 – redegøre for, hvor-
vidt regeringen har fået mandat til at forpligte sig i EU til en ulandsbistand på mere end 0,7 % af 
BNI og i bekræftende fald af hvilke partier. 
 
Svar:  
Spørgsmålet om EU-landenes bistandsmål har været på dagsordenen siden 2001, hvor det Euro-
pæiske Råd i Göteborg den 15.-16. juni 2001 bekræftede EU’s stats- og regeringschefers vilje til at 
nå en bistandsprocent på 0,7 af BNI snarest muligt. Sagen har siden da været på Rådets dagsorden 
ved adskillige lejligheder, senest som bekendt på Rådsmødet den 24. maj 2011.  
 
På Rådsmødet den 23.-24. maj 2005 bekræftede Rådet viljen til at yde 0,7 % af BNI i udviklingsbi-
stand i 2015, idet de 15 gamle EU-lande hver især skulle nå op på en bistandsprocent på 0,7, mens 
de, som har nået dette mål skulle forblive over dette mål. Endelig skulle de 12 nye EU-lande nå op 
på en bistandsprocent på 0,33 i 2015. Det Europæiske Råd bekræftede på sit møde den 16.-17. juni 
2005 Rådets konklusioner. Forud for de relevante møder i Rådet har Folketingets Europaudvalg 
modtaget notat om sagen, som er blevet forelagt Folketingets Europaudvalg til orientering. Således 
blev sagen forud for Rådsmødet den 23.-24. maj 2005 forelagt Europaudvalget til orientering på 
mødet den 20. maj 2005. Regeringen lagde i den forbindelse ikke skjul på, at man ville arbejde ak-
tivt for, at EU når op på en samlet bistandsprocent på 0,7 i 2015 og for det bedst mulige resultat 
vedrørende fremskridt mod opfyldelse af 0,7 % målsætningen.  
 
Danmark har siden 1978 haft en bistandsprocent på over 0,7 % af BNI og ligget væsentligt over 
målet om 0,7 procent af BNI i bistand. Danmark har således siden drøftelserne om EU’s bi-
standsmål blev indledt for knap 10 år siden vedvarende levet op til de mål, som EU-landene har sat 
sig for at nå i 2015. Der er ikke i rådskonklusionerne angivet et særligt niveau for bistanden over 
0,7 procent, blot er det aftalt, at de lande, der som Danmark, Sverige, Luxembourg og Nederlan-
dene, allerede ligger over 0,7 %, skal blive ved med det.  
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