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FÖRSLAG 

Budgetutskottet uppmanar utskottet för utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande i 

det förslag till resolution som antas: 

1. Europaparlamentet beklagar att kvantitet och bristande flexibilitet och samstämmighet i 

EU:s finansiering under rubrik 4 i den nuvarande fleråriga budgetramen har varit 

vägledande för EU:s begränsade ambition att agera global aktör, särskilt när det gäller 

att tillhandahålla globala allmänna nyttigheter, humanitärt bistånd och 

utvecklingssamarbete. Parlamentet påminner om behovet av långsiktig planering och 

förutsebarheten, vilket är särskilt viktigt för utvecklingsbiståndet. 

2. Europaparlamentet erinrar om att den EU-budget som anslås till EU:s yttre åtgärder 

konstant har utnyttjats och förstärkts, vilket har förbrukat samtliga tillgängliga 

marginaler för att hantera det ökade antalet humanitära nödsituationer och andra 

nödsituationer runtom i Europa. Parlamentet understryker behovet av mer flexibla 

förfaranden för att göra det möjligt att snabbare sätta in finansiering som svar på 

oförutsedd utveckling och oförutsedda kriser. Parlamentet betonar dock att flexibiliteten 

varken bör ske på bekostnad av biståndets effektivitet och förutsägbarhet eller av 

långsiktiga geografiska och tematiska prioriteringar. 

3. Europaparlamentet påminner om behovet av långsiktig planering och förutsebarheten, 

vilket är särskilt viktigt för utvecklingsbiståndet. Parlamentet noterar dock att man inte i 

tillräcklig utsträckning fokuserat på resultat och att nivån på övervakning och 

utvärdering av utvecklingen när det gäller externa finansieringsinstrument varit 

otillräcklig. 

4. Europaparlamentet riktar uppmärksamhet mot behovet av att undvika en eventuell 

klyfta mellan åtagande- och betalningsbemyndigandena för det humanitära biståndet. 

5. Europaparlamentet påminner om att Europeiska utvecklingsfonden (EUF), 

finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete (DCI) och instrumentet för 

humanitärt bistånd kännetecknas av ett positivt budgetgenomförande och är viktiga för 

att visa internationell solidaritet, samtidigt som de bidrar till EU:s trovärdighet på den 

internationella arenan. Parlamentet anser att, oberoende av eventuella 

strukturförändringar eller sammanslagningar med avseende på dessa instrument, 

inbegripet det eventuella införlivandet av EUF i budgeten, bör de sammanlagda 

anslagen för nästa fleråriga budgetram utökas, samtidigt som kriterierna för offentligt 

utvecklingsbistånd inte får urholkas, och att den framtida uppbyggnaden av de externa 

finansieringsinstrumenten bör omfatta en mer insynsvänlig integrering av 

förvaltningsfonder och instrument som vägleds av de centrala principerna om 

demokratiskt ansvarstagande och utvecklingseffektivitet samt en eventuell fortsättning 

av den externa investeringsplanen, utgående från en utvärdering som visar dess 

utvecklingsmässiga mervärde och inverkan på de mänskliga rättigheterna samt den 

sociala och miljörelaterade inverkan. 

6. Europaparlamentet betonar vikten av att komplettera stödet från offentliga medel med 

flexibla och anpassningsbara instrument som skulle locka privata investeringar i 

utvecklingsländerna. 
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7. Europaparlamentet påminner om behovet av att upprätthålla ett starkt och oberoende 

instrument för humanitärt bistånd i enlighet med det europeiska samförståndet om 

humanitärt bistånd. 

8. Europaparlamentet betonar vikten av att säkra samstämmighet och synergier mellan 

utveckling och humanitärt bistånd. Parlamentet anser att ett välförvaltat och välutnyttjat 

utvecklingsbistånd är en viktig faktor för att stärka utvecklingsländernas kapacitet att 

bättre hantera humanitära krisen. 

9. Europaparlamentet påminner om betydelsen av dessa instrument för tillhandahållandet 

av globala allmänna nyttigheter och för hanteringen av utmaningar såsom mänsklig 

utveckling, anpassning till och begränsning av klimatförändringar, 

konfliktförebyggande, stöd för fred och stabilitet, migration och asyl samt målen för 

hållbar utveckling. Parlamentet betonar i detta sammanhang skyldigheten att anpassa 

EU:s budgetram till målen för hållbar utveckling. 

10. Europaparlamentet noterar det offentliga utvecklingsbiståndets potential att underlätta 

mobiliseringen av utvecklingsfinansiering från andra källor, såväl privata och offentliga 

som nationella och internationella. Parlamentet stöder EU:s ansträngningar för att 

stimulera privata investeringar genom att kombinera bidrag och lån samt tillhandahålla 

garantier. 

11. Europaparlamentet anser det vara synnerligen viktigt att på ett övergripande och 

sektorsövergripande sätt inkludera miljöskydd och de möjligheter som miljöpolitiken 

erbjuder inom all utvecklingspolitik.  

12. Europaparlamentet anser att utvecklingspolitiken bör komplettera EU:s utrikespolitik 

och migrationshantering och samtidigt garantera att utvecklingsmedel endast används 

för utvecklingsmål och utvecklingsändamål. Parlamentet påpekar i detta sammanhang 

att offentligt utvecklingsbistånd inte bör användas till att täcka kostnader för flyktingar i 

givarlandet eller för externalisering av migrationspolitik utanför EU:s gränser eller 

kostnader för återvändande till och återtagande i ursprungsländer. 

13. Europaparlamentet påminner om behovet av att säkerställa en konsekvent politik för 

utveckling och respektera Busan-principerna för biståndseffektivitet, samtidigt som man 

främjar samordning mellan givare och gemensam programplanering med 

medlemsstaterna. Parlamentet påpekar att politiken för utvecklingssamarbete måste 

genomföras så att man beaktar de önskemål som utformats av de länder och 

befolkningar som är i behov av den, och att man garanterar deras deltagande i 

beslutsprocessen och ser till att de tar sitt ansvar för en öppen och effektiv tillämpning 

av utvecklingssamarbetet. 

14. Europaparlamentet beklagar de otillräckliga framsteg som gjorts när det gäller 

integreringen av demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Parlamentet kräver 

också att åtagandena i Parisavtalet om klimatförändringar till fullo återspeglas i framtida 

instrument och program, åtföljda av lämplig övervakning, och anser därför att kampen 

mot klimatförändringarna bör spela en allt viktigare roll inom ramen för 

utvecklingssamarbetet. 

15. Europaparlamentet välkomnar en närmare anpassning till mottagarländernas 
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prioriteringar och kräver mindre fragmentering av tematiska program. 

16. Europaparlamentet kräver tillräcklig bemanning vid högkvarter och i EU:s delegationer, 

både i fråga om antal och expertis på området för utveckling och humanitärt bistånd. 
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