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FORSLAG 

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

følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at det primære mål for EU's udviklingspolitik som fastlagt i artikel 208 

traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) er at mindske og på lang 

sigt udrydde fattigdom; 

1. mener, at EU's engagement i gennemførelsen af de bæredygtige udviklingsmål, Addis 

Ababa-handlingsplanen om udviklingsfinansiering og klimaaftalen fra Paris skal være 

retningsgivende for udarbejdelsen af den næste flerårige finansielle ramme; mener 

endvidere, at EU's støtte til denne gennemførelse i udviklingslandene skal styrkes ved at 

sikre fuldstændig sammenhæng i EU’s udviklingspolitik, ved at sikre, at EU's 

udviklingsbistand fuldt ud overholde principperne om bistandseffektivitet, og ved fortsat 

at fokusere på langsigtede målsætninger såsom udryddelse af fattigdom, bekæmpelse af 

ulighed og udgrænsning, fremme af demokratisk regeringsførelse og 

menneskerettighederne samt fremme af bæredygtig og inklusiv udvikling, navnlig i de 

mindst udviklede lande, der oplever de største økonomiske problemer;  

2. konstaterer, at naturkatastrofer i 2017, især skovbrande, kostede over 200 menneskeliv i 

Europa og nedbrændte over en million hektar skov, hvilket er mere end tre gange så 

mange hektar som det europæiske gennemsnit i de seneste fem år; påpeger, at sådanne 

brande udgør en katastrofe af både menneskelig, økonomisk og miljømæssig art og kræver 

et indgreb på europæisk plan og Euro-Middelhavs-plan; mener, at EU bør bistå med at 

forebygge og bekæmpe brande og med genopbygning efter katastrofer, navnlig som følge 

af skovbrande; mener, at udstyret til bekæmpelse af skovbrande er begrænset på nationalt 

plan; bemærker i denne forbindelse, at brandslukningsfly — navnlig Canadairfly — 

indgår i visse nationale flybestande, når de er tæt på at skulle udrangeres, hvorfor det er 

nødvendigt med nyindkøb hurtigst muligt; opfordrer medlemsstaterne og EU til at 

prioritere styrkelsen af den fælles kapacitet under drøftelserne om den næste flerårige 

finansielle ramme; 

3. mener, at et særligt udviklingsinstrument er det bedste middel til gennemførelse af en 

udviklingspolitik af høj kvalitet til gavn for udviklingslandene og navnlig de mindst 

udviklede lande, med det primære mål at udrydde fattigdom under overholdelse af 

internationalt vedtagne principper for udviklings- og bistandseffektivitet; 

4.  opfordrer til etablering af et Europa/Afrika-Erasmusprogram og til oprettelse af filialer af 

europæiske universiteter i Afrika for at sikre et tæt partnerskab, for at øge de unges 

erhvervsmæssige integrationsevner og for at bekæmpe hjerneflugten; 

5. mener, at udviklingssamarbejdet skal gennemføres med den største respekt for de 

internationalt anerkendte principper for bistandseffektivitet og dermed støtte 

partnerlandenes nationale planer og strategier for virkeliggørelsen af de bæredygtige 

udviklingsmål; 

6. understreger, at det nuværende kvalitetsniveau og den nuværende effektivitet af den 

europæiske bistand skal opretholdes i den kommende flerårige finansielle ramme, og at 

der skal stilles de nødvendige garantier for gennemførelsen og overvågningen af projekter; 
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7. henviser til tilsagnene i EU's globale strategi for udenrigs- og sikkerhedspolitikken og den 

nye konsensus om udvikling; 

8. understreger behovet for at opfylde tilsagnet som bekræftet i den europæiske konsensus 

om udvikling om at afsætte 20 % af EU's officielle udviklingsbistand til social integration 

og menneskelig udvikling; understreger behovet for at fokusere på de bæredygtige 

udviklingsmål om sundhed, særlig i forbindelse med for bekæmpelse af aids, tuberkulose 

og malaria, og om sikkerhed, uddannelse, beskæftigelse, fødevarer, vand og sanitet, 

energi, industri, innovation, infrastruktur, god regeringsførelse, demokrati, 

retsstatsprincippet, ligestilling, miljø og klimaindsats; 

9. minder om EU's tilsagn om at integrere ligestillingsaspektet i den næste flerårige 

finansielle ramme og sikre, at den næste flerårige finansielle ramme er kontrolleret for 

bæredygtighed som et middel til at sikre sammenhæng mellem de forskellige aspekter af 

EU's udviklingspolitik; minder endvidere om behovet for at investere i stærke drivkræfter 

bag en bæredygtig menneskelig udvikling som f.eks. seksuel og reproduktiv sundhed og 

seksuelle og reproduktive rettigheder; 

10. minder om de - navnlig økonomiske - tilsagn, der blev givet i forbindelse med FN's 

rammekonvention om klimaændringer og Parisaftalen, samt tilsagnene i den nye 

europæiske konsensus om udvikling; understreger navnlig behovet for at øge indsatsen og 

finansieringen for at hjælpe lande med at tilpasse sig til klimaforandringerne og begrænse 

den globale opvarmning og behovet for at afskaffe subsidier til fossile brændstoffer, som 

skader miljøet; 

11. tilskynder i den forbindelse til bedre anvendelse af alle programmer under den næste 

flerårige finansielle ramme, bl.a. gennem forskningsprogrammer med henblik på at 

supplere EU's mål for udviklingssamarbejde og styrke indsatsen for at tackle globale 

problemer og desuden gennem en effektiv sammenhæng i EU’s udviklingspolitik sikre, at 

ingen EU-politik og intet EU-program er i strid med målene om fattigdomsbekæmpelse, 

mindskelse af ulighederne i partnerlandene og fremme af menneskerettigheder og 

bæredygtig samfundsmæssig, økonomisk og miljømæssig udvikling; 

12. understreger den rolle, som den europæiske konsensus om udvikling spiller som ramme 

for en fælles tilgang til EU-institutionernes og medlemsstaternes udviklingspolitik og for 

gennemførelsen af de bæredygtige udviklingsmål; fremfører, at den flerårige finansielle 

ramme bør afspejle de vigtigste prioriteter i udviklingsbistanden i overensstemmelse med 

denne erklæring ved at integrere bistandseffektivitet og principperne for sammenhæng i 

udviklingspolitikken; 

13. gentager behovet for at skabe forudsætninger, som kan sikre de unge en langsigtet fremtid, 

så de kan blive aktive borgere i deres lande, og opfordrer til, at der træffes de nødvendige 

foranstaltninger til at styrke kvindernes i økonomiske, politiske og samfundsmæssige 

stilling; 

14. mener, at det er nødvendigt at øge investeringerne i adgang til seksuel og reproduktiv 

sundhed og seksuelle og reproduktive rettigheder for at modvirke de negative 

konsekvenser af genindførelsen af Global Gag Rule; 

15. opfordrer til sikring af lige muligheder for så vidt angår mænds og kvinders adgang til 
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beslutningsstrukturer og økonomiske, sociale, politiske, teknologiske og kulturelle 

ressourcer og tjenesteydelser; opfordrer til, at der tages hensyn til alle foranstaltninger, der 

tager sigte på at bekæmpe vold mod kvinder; 

16. opfordrer til, at den næste flerårige finansielle ramme skal kontrolleres for bæredygtighed 

som et praktisk middel til at sikre sammenhæng i beslutningerne om finansieringen af 

EU’s udviklingspolitik; mener, at en sådan strategi bør sikre, at EU's interne og eksterne 

finansiering er i overensstemmelse med målene for udviklingssamarbejdet og 

effektiviteten af hele EU's budget maksimeres ved at forhindre inkonsekvent spild af 

bevillinger; 

17.  understreger, at der er ført klart bevis for merværdien af en udviklingssamarbejdspolitik 

på EU-plan; påpeger den afgørende rolle, som den officielle udviklingsbistand spiller i de 

mindst udviklede lande og sårbare stater, og insisterer på, at EU skal overholde sit tilsagn 

om at nå op på 0,20 % af bruttoindlandsproduktet i officiel udviklingsbistand til de mindst 

udviklede lande; henviser til, at den officielle udviklingsbistand har mulighed for at 

bidrage til mobilisering af udviklingsbistand fra andre både private og offentlige 

indenlandske og internationale kilder; støtter EU's nye bestræbelser på at stimulere private 

investeringer gennem en blanding af tilskud og lån og gennem garantistillelse, herunder i 

lande, hvor behovet er stort, men hvor risikoen også er høj; bemærker, at dette vil føre til 

et betydeligt finansieringsbehov; understreger, at programlægningen af 

udviklingsbistanden bør ske over flere år og sikre forudsigelighed, samtidig med at der 

levnes plads til fleksibilitet, og at det bør anvendes forskellige og komplementære metoder 

til leveringen af udviklingsbistanden på grundlag af landenes kapacitet, behov og 

resultater; mener, at blanding af tilskud og lån bør supplere, men ikke erstatte traditionel 

udviklingsbistand; understreger i den forbindelse, at inddragelse af den private sektor skal 

ske under overholdelse af strenge standarder for gennemsigtighed og ansvarlighed; 

18. opfordrer til fremme af internationalt samarbejde i overensstemmelse med anerkendte 

internationale standarder om at bekæmpe ulovlige finansielle strømme og 

skatteunddragelse; 

19. gentager, at civilsamfundsorganisationer spiller en vigtig rolle i bestræbelserne på at nå ud 

til de mest udsatte og dårligst stillede i samfundet; bemærker, at civilsamfundets 

organisationer har behov for tilstrækkelig kapacitet og tilskud, hvis de skal støtte, 

overvåge og rapportere om gennemførelsen af EU-politikker og nationale politikker og 

bidrage til forbedring af de finansielle mekanismer; mener, at EU-støtte er en 

forudsætning for kapacitetsopbygningen i civilsamfundsorganisationerne, og at det er 

nødvendigt, at græsrodsorganisationer sikres adgang til disse bevillinger; 

20. minder om de store uligheder, der fortsat hersker i et stort antal mellemindkomstlande, og 

opfordrer derfor Kommissionen til at opretholde specifikke bevillinger til disse lande; 

mener, at differentieringen mellem lande i forbindelse med tildeling af midler og 

fastlæggelse af samarbejdsvilkår bør bygge på en bred vifte af kriterier, hvor der tages 

hensyn til inklusiv menneskelig udvikling, menneskerettigheder og graden af ulighed samt 

de enkelte landes prioriteter for en bæredygtig udvikling; 

21. mener, at der er behov for at lette absorptionen af bistanden og understreger betydningen 

af princippet om ejerskab af udviklingsbistanden, hvilket indebærer et engagement fra 

partnerlandenes side, da de i første række er ansvarlige for udarbejdelsen af 
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udviklingsstrategierne; foreslår derfor, at man overvejer EU-finansieret uddannelse for at 

forbedre adgangen til eksisterende EU-midler; 

22. henstiller, at der foretages en tilbundsgående vurdering af både den finansielle og 

udviklingsmæssige additionalitet og de menneskerettighedsmæssige, samfundsmæssige og 

miljømæssige virkningerne af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling, før der 

afsættes flere bevillinger i offentlig udviklingsbistand til garantistillelse for investeringer 

og lignende bistandsformer; 

23. minder om, at den stigende anvendelse af trustfonde, der får tilskud over 

udviklingsbevillingerne — som følge af manglende ressourcer og fleksibilitet — som 

f.eks. EU's Nødtrustfond for Afrika, undergraver budgettets enhed og kan medføre risici 

for demokratisk ejerskab, åbenhed, ansvarlighed og bistandseffektivitet; mener, at 

anvendelsen af disse instrumenter bør være klart begrundede, supplerende, af begrænset 

varighed og sigte mod at opfylde bestemte målsætninger snarere end at tjene langsigtede 

udviklingsmål;  

24. opfordrer Kommissionen til yderligere at styrke harmoniseringen af og sammenhængen 

mellem sine bilaterale og multilaterale programmer for udviklingssamarbejde - især når 

det samme land er berørt - med henblik på at øge effektiviteten af EU's bistand;  

25. opfordrer til, at den næste flerårige finansielle ramme ved hjælp af en større bevilling fra 

begyndelsen til et velfinansieret instrumentet for humanitær bistand og en større 

nødhjælpsreserve kommer til at afspejle de hidtil usete behov for humanitær bistand og 

mindskelse af katastroferisici, katastrofe- og epidemiberedskab og opbygning af 

modstandsdygtighed i udviklingslandene; henviser til den konstante stigning i disse 

behov, som skyldes konsekvenserne af konflikter, krige og tvangsforflyttelser, krænkelser 

af menneskerettighederne, dårlig regeringsførelse og korruption, ringe eller ikke-

eksisterende basal socialsikring, stigende uligheder, klimaændringer og konkurrencen om 

knappe ressourcer; opfordrer Kommissionen til at udarbejde et forslag om systematisk at 

sikre overensstemmelse mellem betalinger og forpligtelser i forbindelse med humanitær 

indsats for at sikre, at der er tilstrækkelige midler til rådighed til betalinger; opfordrer til, 

at det overvejes at afsætte flere bevillinger til civilbeskyttelsesinstrumentet og gøre dem 

mere fleksible, så EU kan yde hjælp på stedet til dem, der har behov for det; 

26. mener, at den europæiske civilbeskyttelsesordning ganske vist er et effektivt redskab til at 

bekæmpe skovbrande, men at den endnu ikke er færdiggjort, og at der var behov for 

yderligere forbedringer; glæder sig derfor over Kommissionens meddelelse af 23. 

november 2017, hvori den foreslår oprettelse af en selvstændig reservekapacitet kaldet 

rescEU, og at yderligere 280 mio. EUR øremærkes til den europæiske 

civilbeskyttelsesordning for at finansiere en ægte EU-reservekapacitet, der navnlig skal 

omfatte EU-brandslukningsfly; opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at 

anerkende, at de eksisterende nationale infrastrukturer har en europæisk dimension, og 

dermed give udtryk for deres støtte til oprettelsen af et europæisk netværk af 

civilbeskyttelses- og risikostyringscentraler; opfordrer medlemsstaterne til at indarbejde 

Kommissionens forslag i den nye flerårige finansielle ramme, sål finansieringen af EU's 

Canadairfly og udviklingen af dem kan indledes snarest muligt; 

27. glæder sig over Kommissionens forslag om styrkelse af katastrofeberedskabet på EU-plan, 

navnlig gennem den kommende rescEU autonome reservekapacitet; opfordrer 
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Kommissionen og medlemsstaterne til at anerkende, at de eksisterende nationale 

infrastrukturer har en europæisk dimension, og dermed give udtryk for deres støtte til 

oprettelsen af et europæisk netværk civilbeskyttelses- og risikostyringscentraler; 

28. opfordrer med henblik på at kontrollere migrationen til massive investeringer, der bidrager 

til industrialisering, elektrificering og udvikling af infrastruktur, som kan skabe inklusiv 

økonomisk vækst og anstændige job; opfordrer til en indsats for at sætte en stopper for 

menneskehandel og slaverim og alle krænkelser af menneskerettighederne, navnlig i 

Libyen; 

29. mener, at det er nødvendigt at styrke gennemsigtigheden, ansvarligheden og 

rapporteringen i forbindelse med midlerne til udviklingsbistand og humanitær bistand og 

med bevillingerne til denne bistand med en hurtig godkendelse fra budgetmyndigheden, 

når der er behov for det, navnlig på baggrund af 2030-dagsorden, der blev fastsat for 

nylig, og med henblik på at opfylde principperne for sammenhæng i EU’s 

udviklingspolitik; 

30. understreger behovet for at styrke den afgørende rolle, som det europæiske instrument for 

demokrati og menneskerettigheder spiller med hensyn til at fremme de europæiske 

værdier på verdensplan og styrke menneskerettigheder og demokrati i EU's optræden 

udadtil; 

31. opfordrer til, at myndighederne og civilsamfundsorganisationerne i oprindelses- og 

transitlandene får tilbudt kapacitetsopbygning på deres respektive områder, så frivilligt 

tilbagevendte behandles så effektivt som muligt, og til, at de støtter genintegreringen af de 

tilbagevendte; 

32. understreger, at de eksterne finansieringsinstrumenter under den nye flerårige finansielle 

ramme bør være i overensstemmelse med målene for bæredygtig udvikling og den nye 

europæiske konsensus om udvikling, hvori det erkendes, at anstændigt arbejde er en 

central drivkraft i opnåelsen af inklusiv og bæredygtig udvikling; 

33.  mener, at EU's eksterne finansieringsinstrumenter bør fremme skabelsen af anstændige 

beskæftigelsesmuligheder og de nødvendige forudsætninger for og et miljø, der gør det 

muligt, at arbejdstagere og fagforeninger kan forsvare deres interesser og operere frit; 

mener på denne baggrund, at den næste flerårige finansielle ramme bør indeholde et 

særligt finansieringsinstrument til fremme af den dialogen mellem arbejdsmarkedets 

parter og arbejdsmarkedets parter selv i udviklingslandene; 

34. opfordrer til, at der i den næste flerårige finansielle ramme afsættes tilstrækkelige 

bevillinger til EU-udenrigstjenesten og EU-delegationerne, så de får mulighed for at 

opfylde deres mål og forpligtelser med hensyn til udviklingssamarbejde og humanitær 

bistand; 

35. opfordrer til, at den næste flerårige finansielle ramme er i overensstemmelse med målene i 

Parisaftalen; understreger behovet for at øge finansieringen af klimaindsatsen i 

udviklingslandene med henblik på at støtte afbødning af og tilpasning til 

klimaforandringerne og beskytte biodiversiteten; opfordrer til en effektiv indarbejdelse af 

klima- og miljøhensyn i EU's eksterne finansieringsinstrumenter; 
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36. bemærker, at Det Forenede Kongerige bidrager med 12 % af EU's udviklingsbudget; 

understreger, at det er nødvendigt at kompensere for tabet af midler til EU's 

udviklingssamarbejde som følge af Brexit; gentager derfor sit mangeårige krav om, at Den 

Europæiske Udviklingsfond og alle andre instrumenter uden for den flerårige finansielle 

ramme bør indarbejdes i EU's budget; understreger, at denne indarbejdning bør medføre, 

at de finansielle rammebeløb lægges oven i det nuværende loft over den flerårige 

finansielle ramme for ikke at bringe finansieringen af andre EU-politikker og EU-

programmer i fare;  

37. kræver, at det samlede finansieringsniveau for EU's udviklingspolitik opretholdes med 

garanteret øremærkning, og at der findes frem en permanent løsning på EU's finansiering 

af sikkerhedsudgifter, som både er knyttet til og i overensstemmelse med 

udviklingssamarbejdet;  

38. glæder sig over de potentielle fordele ved opførelsen på budgettet som f.eks. øget 

demokratisk legitimitet for EUF og en mere effektiv EU-udviklingsbistand; 

39. insisterer på, at indarbejdningen af EUF i EU's budget ikke må føre til en nedskæring af 

de samlede udgifter til EU's udviklingsbistand; 

40.  understreger, at Kommissionens rolle i overvågningen af EU-midlerne skal styrkes og 

formaliseres i tilsynsudvalgene, og at forhåndsbetingelserne bør overvåges både på 

planlægnings- og lovgivningsplanet; mener, at civilsamfundet og brugere også bør 

inddrages fuldt ud i udviklingen, gennemførelsen og overvågningen af projekterne; 

41.  bekræfter sit standpunkt om, at Den Europæiske Udviklingsfond bør integreres i EU-

budgettet; understreger imidlertid, at en sådan integration bør være betinget af en 

geografisk fordeling af bevillingerne på grundlag af landenes behov og en ambitiøs 

opjustering af lofterne for at undgå en nedskæring af de nuværende EUF-bevillinger; 

42. opfordrer til forsigtighed med hensyn til revision af støttestrukturen for at undgå en 

udhuling af de geografiske prioriteter, forudsigeligheden i bistanden og den politiske 

klarhed af en regionsbaseret optræden udadtil; 

43. henviser til den vigtige rolle, som udvandrerne spiller i udviklingen gennem overførsel af 

penge, færdigheder og ikke-økonomiske værdier, der tjener til at fremme fred, demokrati, 

god regeringsførelse og social stabilitet; 

44. minder om den afgørende rolle, som de særlige instrumenter spiller i den nuværende 

flerårige finansielle ramme, bl.a. navnlig nødhjælpsreserven, i forbindelse med 

afhjælpning af uforudsete hændelser, herunder de mest akutte humanitære kriser uden for 

EU; 

45.  understreger, at den næste flerårige finansielle ramme også bør gøre det muligt for EU på 

tværs af de forskellige politikområder af opfylde de tilsagn, som blev afgivet under det 

humanitære verdenstopmøde i 2016, for derved at kunne afhjælpe behov og forbedre 

leveringen af humanitær bistand; 

46. understreger den manglende opfyldelse af målet om 0,7 % af bruttoindlandsproduktet i 

officiel udviklingsbistand i 2015 og minder i den forbindelse om EU’s og 
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medlemsstaterne nuværende tilsagn om at nå nå dette niveau inden udgangen af 2030; 

opfordrer til, at der i den næste flerårige finansielle ramme tages hensyn til 

gennemførelsen af EU’s og medlemsstaternes internationale tilsagn; opfordrer 

medlemsstater, som endnu ikke har opfyldt deres tilsagn, til at udarbejde en køreplan, der i 

detaljer beskriver, hvordan de vil gøre dette i tide; minder om, at EU-forvaltet officiel 

udviklingsbistand bidrager til opfyldelsen af medlemsstaternes tilsagn og i høj grad kan 

øge udviklingseffektiviteten af udgifterne til denne udviklingsbistand, bl.a. ved at mindske 

opsplitningen og gøre det nemmere af anvende en tilgang over for partnerlandene, som er 

baseret på incitamenter; minder om, at man ikke kan have udvikling uden sikkerhed; 

understreger nødvendigheden af at anvende principperne om udviklingseffektivitet og 

sammenhæng i EU’s udviklingspolitik i forbindelse med alle instrumenter og 

finansieringsformer;  

47. opfordrer til, at er indføres en specifik struktur for oversøiske lande og territorier (OLT) i 

den næste flerårige finansielle ramme, så de som medlemmer af EU-familien og 

beliggende i regioner, der har strategisk betydning for EU, kan få tildelt økonomisk 

bistand, der er skræddersyet til ambitionerne bag EU-OLT-partnerskabet og baseret på de 

interesser og problemer, som de deler med EU, jf. del IV i TEUF, samtidig med at deres 

regionale integration fremmes; 

48.  mener, at en reel forenkling af EU's eksterne finansieringsinstrumenter ville kunne styrke 

sammenhængen og fremme det demokratiske tilsyn og den demokratisk kontrol; 

understreger imidlertid, at en sådan forenkling skal respektere Parlamentets ret til indsigt 

og principperne for udviklingseffektivitet, og at EU bør fastholde sine grundlæggende mål 

om udryddelse af fattigdom, med særlig fokus på de mindst udviklede lande og ustabile 

situationer; 

49. understreger, at bevillingerne under udgiftsområde 4 har været under stort pres i den 

nuværende flerårige finansielle ramme, og at bevillingerne til udviklingsbistand i stigende 

grad blevet anvendt som en reserve til nye prioriteter på andre politikområder; 

understreger behovet for fleksibilitet for at gøre det muligt at frigive bevillinger hurtigere 

for at kunne reagere på uforudsete begivenheder og kriser; understreger imidlertid, at 

større fleksibilitet ikke må ske på bekostning af principperne om bistandseffektivitet og 

forudsigelighed i bistanden, hvilket ville være til skade for disse instrumenter, der har til 

formål at tjene langsigtede udviklingsmål, ligesom den heller ikke bør medføre 

indskrænkninger i den parlamentariske kontrol og i konsultationerne med partnerlande og 

civilsamfundet; opfordrer til en midtvejsevaluering af udviklingsprogrammerne i den 

flerårige finansielle ramme; 

50. gentager, hvor vigtigt det er at fremme et tættere samarbejde om at løse problemerne i 

forbindelse med narkotikahandel, -produktion og -forbrug, børnesoldater, ulovlig 

udnyttelse og ikke-bæredygtig forvaltning af naturressourcerne, piratvirksomhed og 

terrorisme; 

51. understreger, at udviklingslandene er de mest sårbare og de mest påvirkede af 

klimaændringerne; opfordrer i den forbindelse Kommissionen til at integrere klimahensyn 

i alle finansieringsinstrumenter og til at øge det nuværende mål, hvorefter 20 % af al EU-

finansiering skal bruges på klimarelaterede foranstaltninger; 

52. opfordrer EU og medlemsstaterne til at ophøre med at overdrive deres bistand og til at 
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udelukke overdrevne elementer fra indberetningen af den officielle udviklingsbistand 

(f.eks. flygtningeudgifter, tilregnede udgifter til studerende, bunden bistand, renter på lån 

og gældslettelse); 

53. mener, at fremme af fred, sikkerhed og retfærdighed i udviklingslandene er af afgørende 

betydning, og anerkender behovet for udgifter til sikkerhed i forbindelse med 

virkeliggørelsen af det 16. bæredygtige udviklingsmål; gentager, at man i forbindelse med 

oprettelsen af en specifik og særskilt instrument for støtte til kapacitetsopbygning til støtte 

for sikkerhed og udvikling bør undgå securitiseringen af udviklingsinstrumenter og -

finansiering; 

54. opfordrer EU til at øge sin bistand til bæredygtigt landbrug for at imødegå 

klimaændringerne ved at målrette støtten til mindre bedrifter, diversificering af afgrøder, 

skovlandbrug og økologiske landbrugsmetoder; 

55. bemærker, at udviklingsbistand kan spille en vigtig rolle i forbindelse med migration ved 

at bekæmpe årsagerne til tvungen flytning og øge migrationens og mobilitetens fordele for 

udviklingen; mener imidlertid ikke, at officiel udviklingsbistand bør bruges til at dække 

udgifter til flygtninge i donorlandet, til eksternalisering af migrationspolitikker væk fra 

EU eller til tilbagesendelse til og tilbagetagelse i oprindelseslandene; afviser tanken om at 

gøre støtten betinget af grænsekontrol, forvaltning af migrantstrømme eller 

tilbagetagelsesaftaler som grundlag for partnerskab og samarbejde med tredjelande; 

56. gentager sin ubetingede opfordring til fortsat og øget støtte og økonomisk bistand til 

civilsamfundsorganisationer, som er deltager i udviklingspolitikken i deres egen ret, og til, 

at civilsamfundsorganisationer i fuldt omfang men frivilligt inddrages i den politiske 

dialog, programlægningen og gennemførelsen i forbindelse med alle EU's 

samarbejdsinstrumenter; 

57. mener, at Parlamentet bør undersøge mulighederne for at etablere en struktur med en 

omfattende og horisontal mekanisme til opfølgning af den universelle 2030-dagsorden og 

de 17 bæredygtige udviklingsmål på en måde, som respekterer dagsordenens integrerede 

og udelelige karakter. 
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