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FORSLAG 

Udviklingsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage 

følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. henleder opmærksomheden på FN's kommende vedtagelse af en ramme for globale 

udviklingsforanstaltninger frem til 2030, som er centreret omkring målene for 

bæredygtig udvikling, samt af en ramme for den globale klimaindsats for samme 

periode; bemærker, at dette gør 2015 til et afgørende år for menneskehedens og 

planetens fremtid; understreger, at EU skal bidrage til at skabe rammerne for et solidt 

resultat af konferencen i Addis Ababa om udviklingsfinansiering, der finder sted fra den 

13. til den 16. juli 2015, og for en vellykket vedtagelse og gennemførelse af målene for 

bæredygtig udvikling, herunder ved hjælp af budgetmæssige beslutninger, som udnytter 

de eksisterende muligheder for at anvende ressourcer til udviklingsbistand fuldt ud; 

minder om forpligtelsen til at overholde princippet om udviklingsvenlig 

politikkohærens; 

2. minder om EU-medlemsstaternes kollektive og individuelle tilsagn om senest i 2015 at 

forhøje niveauet for deres officielle udviklingsbistand (ODA) til 0,7 % af deres 

bruttonationalindkomst (BNI), herunder mindst 0,20 % af BNI til de mindst udviklede 

lande eller – såfremt der er tale om medlemsstater, som blev medlem af EU i 2004 eller 

senere – at tilstræbe en forhøjelse af deres officielle udviklingsbistand til 0,33 % af 

BNI; bemærker, at EU's udviklingsbistand tæller med i disse mål og derfor bidrager til 

at mindske de fleste medlemsstaters store ODA-underskud; påpeger, at mindst 50 % af 

EU's officielle udviklingsbistand skal tildeles de mindst udviklede lande; 

3. minder om de udviklede landes tilsagn om at yde en ny og supplerende 

klimafinansiering fra forskellige kilder til udviklingslandene og nå op på 100 mia. USD 

om året senest i 2020; understreger, at kravet om additionalitet bør overholdes, og 

påpeger, at den øgede anvendelse af EU's udviklingsbistand i en stræben efter at nå nøje 

klimarelaterede mål indebærer, at den samlede mængde udviklingsbistand som 

minimum skal øges tilsvarende; bekræfter, at EU’s udviklingsbistand bør bruges mere 

effektivt, og at ODA bør målrettes mod de sektorer, hvor behovet er størst, f.eks. for så 

vidt angår kapacitetsopbygning, god regeringsførelse, sundhed, uddannelse, landbrug 

samt vand- og energiforsyning; 

4. understreger, at additionalitetsprincippet finder anvendelse på de midler, der er 

øremærket til redningsoperationer i forbindelse med flygtninge og for at etablere 

modtageordninger med henblik på at tackle den massive tilstrømning af indvandrere i 

Middelhavsområdet; 

5. henleder opmærksomheden på de humanitære kriser i Syrien, Irak, Sydsudan, Den 

Centralafrikanske Republik, Yemen og Ukraine samt på situationen i de lande, der er 

værst ramt af naturkatastrofer, såsom Haiti og Nepal, og af ebolavirus; understreger, at 

krisernes kompleksitet har øget de udfordringer, som EU står over for som global aktør;  

advarer om de politiske konsekvenser af vidtrækkende budgetnedskæringer og insisterer 

på, at det ekstraordinære omfang af de nuværende globale humanitære behov skal 

afspejles i finansieringen til Generaldirektoratet for Humanitær Bistand og 
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Civilbeskyttelse (ECHO); 

6. understreger behovet for at være mere opmærksom på spørgsmålet om udvikling og 

skabe klarhed over finansieringskilderne i den nye handlingsplan for bekæmpelse af 

ulovlig indvandring; opfordrer til at sikre tilstrækkelig finansiering af foranstaltninger, 

der har til formål at tackle de underliggende årsager til ulovlig migration, og 

understreger, at den umiddelbare respons skal fokusere på at yde humanitær bistand og 

sikre sammenhæng i udviklingspolitikkerne; 

7. minder om behovet for at overholde princippet om udviklingsvenlig politikkohærens i 

alle Den Europæiske Unions eksterne aktioner, således at virkningen af 

udviklingsprogrammerne maksimeres; 

8. opfordrer indtrængende Rådet til at vedføje en finansieringsoversigt til samtlige forslag 

med henblik på at vise nøjagtigt, hvorledes den humanitære bistand fordeles; 

9. understreger betydningen af at opretholde betalingsbevillingerne i kapitlet om 

humanitær bistand på mindst samme niveau som forpligtelsesbevillingerne med henblik 

på at undgå en tilbagevenden til de senere års situation, hvor en alvorlig og konstant 

mangel på betalingsmidler komplicerede hasteinterventioner og førte til akkumulering 

af ubetalte regninger, som også havde negativ indvirkning på gennemførelsesparterne; 

påpeger ligeledes behovet for tilsvarende bevillinger til nødhjælpsreserven; 

10. understreger, at genetableringen af retsstatsprincippet og fremme af menneskelig 

udvikling i fejlslagne stater er en meget længere og meget mere bekostelig proces og 

insisterer derfor på, at der i budgettet for 2016 tages særlig hensyn til Sahelregionen, 

Afrikas Horn og Mellemamerika samt til de mindst udviklede lande; 

11. er bekymret over de forskellige skøn for så vidt angår udestående betalinger på det 

humanitære område, samtidig med at forpligtelserne fortsat vokser; understreger, at der 

er behov for et passende budget, som gør det muligt for EU at fortsætte sin humanitære 

bistandsindsats;  opfordrer derfor indtrængende til at øge de finansielle midler til 

humanitær bistand og katastrofeforebyggelse;  modsætter sig kraftigt enhver 

omfordeling af midler, som er afsat til udvikling og humanitær bistand; 

12. understreger, at det er vigtigt, at Rådet opfylder sit tilsagn om at tildele og øremærke 

penge til enhver foranstaltning, som den forpligter sig til at iværksætte; insisterer på, at 

de midler, der ikke er blevet anvendt i budgetterne for 2014 og 2015, automatisk bør 

overføres til regnskabsåret 2016; 

13. opfordrer EU og dets medlemsstater til at fremme en bistandseffektivitetsdagsorden 

gennem fremme af partnerlandenes ejerskab, tilpasning til partnerlandenes 

udviklingsstrategier og gensidig ansvarlighed samt ved at reducere opsplitningen af 

bistanden gennem øget samordning mellem de forskellige støttemekanismer og donorer; 

14. opfordrer til at beskytte ODA's udviklingsfokus og virkemåde, herunder ved hjælp af et 

gennemsigtigt og ansvarligt rapporteringssystem; 

15. opfordrer indtrængende Kommissionen til – i en situation hvor den har tilkendegivet 



 

AD\1064640DA.doc 5/6 PE554.746v02-00 

 DA 

sine ønsker om at udvide anvendelsen af blanding betydeligt i de kommende år – at 

gennemføre de anbefalinger, som er fremsat i Den Europæiske Revisionsrets 

særberetning om anvendelse af blanding, og til at evaluere mekanismen til blanding af 

lån og tilskud, navnlig hvad angår udvikling og finansiel additionalitet, 

gennemsigtighed og ansvarlighed; 

16. opfordrer Kommissionen til at fortsætte sine bestræbelser på at stille oplysninger og 

data vedrørende EU's udviklingsbistand til rådighed på en brugervenlig og tilstrækkelig 

detaljeret måde.  
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