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 DA 

FORSLAG 

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

følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. afviser kategorisk Rådets nedskæringer i finansieringen til udviklingssamarbejde og 

humanitær bistand; 

2. finder nedskæringerne i budgetposterne vedrørende instrumentet til finansiering af 

udviklingssamarbejde særdeles uhensigtsmæssige i lyset af de massive behov for 

finansiering af de nye mål for bæredygtig udvikling og Unionens løfte, som blev fornyet 

i forbindelse med en FN-konference om udviklingsfinansiering i juli i år, om at forhøje 

dens samlede officielle udviklingsbistand (ODA) til 0,7 % af dens BNI; 

3. minder om de udviklede landes tilsagn om at øge deres klimafinansiering til 

udviklingslandene og sikre, at denne er ny og supplerer ikkeklimaforbundet officiel 

udviklingsbistand; understreger, at dette tilsagn som minimum indebærer en ligelig 

forøgelse af den samlede officielle udviklingsbistand; bemærker betydningen heraf med 

hensyn til udsigten til at indgå en ny global klimaaftale senere i år; 

4. bemærker væksten i antallet af flygtninge og internt fordrevne personer på verdensplan, 

som har nået et hidtil uset niveau på 60 millioner, og det deraf følgende voksende behov 

for humanitær bistand; glæder sig over Rådets opretholdelse af beløbene til humanitær 

bistand i Kommissionens budgetforslag; mener dog, at 26 mio. EUR bør føjes til 

budgetpost 23 02 01 og anvendes til uddannelse i flygtningelejre samt i nød- og 

krisesituationer, da dette kan tilvejebringe livsvigtige færdigheder, hjælpe børn med at 

skabe sig en fremtid og beskytte dem mod radikalisering; 

5. mener, at beløbene i budgetpost 21 02 07 05 for migration og asyl i budgetforslaget som 

følge af den aktuelle flygtningekrise ikke må sænkes, men snarere bør øges; 

understreger, at denne budgetpost bør anvendes til foranstaltninger til at sætte ind mod 

migrationens grundlæggende årsager og til at støtte hensigtsmæssig håndtering af 

migrationsstrømmene i udviklingslandene; 

6. påpeger behovet for ligeledes at forstærke budgetpost 21 02 08 02, da lokale 

myndigheder vil komme til at spille en stor rolle med hensyn til at yde basale sociale 

tjenester og tackle udfordringer i forbindelse med byudvikling inden for 

udviklingsrammen for perioden efter 2015. 
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