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FORSLAG 

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

følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. understreger, at målene for bæredygtig udvikling (SDG'er) for 2030, navnlig mål 3 om 

sundhed, mål 4 om uddannelse, mål 5 om ligestilling mellem mænd og kvinder og mål 

13 om klimaindsatsen kræver tilstrækkelig bistand fra Unionen og bør afspejles i 

Unionens budget for 2019, hvilket viser, at den langsigtede indsats for at udrydde 

fattigdom prioriteres højt som fastsat i artikel 208 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde (TEUF); minder om, at gennemførelsen af denne dagsorden skal 

ske på tværs af Unionens interne og eksterne politikker samt på en afbalanceret og 

sammenhængende måde integrere de tre dimensioner af bæredygtig udvikling, samtidig 

med at der tages højde for de indbyrdes forbindelser mellem de forskellige SDG'er; 

opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre SDG'erne for 2030 til en 

strategisk prioritet og afspejle dem i Unionens budget; 

2. minder om, at Unionen i vidt omfang har forpligtet sig til at beskytte og fremme børns 

rettigheder i sin eksterne politik i overensstemmelse med bestemmelserne i FN's 

konvention om barnets rettigheder; understreger betydningen af at gennemføre EU's 

retningslinjer for fremme og beskyttelse af børns rettigheder i Unionens eksterne 

forbindelser; opfordrer Kommissionen til at overvåge og rapportere om fremskridt med 

hensyn til børns rettigheder i Unionens eksterne programmer; 

3. gentager sin faste afvisning af enhver brug af udviklingsmidler til ikke-

udviklingsrelaterede formål såsom grænseforvaltning eller militær kapacitetsopbygning 

og understreger, at finansiering, som ikke opfylder kriterierne for officiel 

udviklingsbistand (ODA), fuldt skal ud komme fra andre instrumenter end instrumentet 

til finansiering af udviklingssamarbejde og Den Europæiske Udviklingsfond EUF; 

gentager, at hvis man ønsker at bekæmpe fattigdom på lang sigt og overholde artikel 

208 i TEUF bør foranstaltninger til afhjælpning af de dybt rodfæstede årsager til 

fattigdom foretrækkes frem for andre, som opfylder kriterierne for officiel 

udviklingsbistand; bekræfter på ny sin støtte til, at EUF opføres på budgettet, og 

understreger, at det er vigtigt at begrænse de budgetter, der er afsat til regionerne i 

Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS); 

4. understreger, at selv om den fleksibilitet og den hurtighed, hvormed de pågældende 

beløb kan anvendes, udgør en fordel i form af en god forvaltning af midlerne, kan disse 

fordele på ingen måde begrunde, at udviklingsmidlerne omdirigeres andre steder, 

hvilket begrænser kontrolbeføjelserne hos Parlamentet, der er det eneste demokratisk 

valgte organ, eller den systematiske planlægning af foranstaltninger på lang sigt; 

opfordrer derfor til, at oprettelsen af ekstraordinære instrumenter, f.eks. trustfonde, 

begrænses mest muligt, og til at tage hensyn til disse principper ved struktureringen af 

den næste flerårige finansielle ramme (FFR); 

5. understreger, at Unionen og dens medlemsstater skal opfylde deres kollektive tilsagn, 

som blev bekræftet i 2015, om at øge ODA til 0,7% af deres bruttonationalindkomst 

(BNI) senest i 2030; minder om Unionens samlede forpligtelse til at yde ODA til de 

mindst udviklede lande (LDC'er) på kort sigt mellem 0,15 % og 0,20 % af BNI; 



 

PE623.732v02-00 4/9 AD\1161536DA.docx 

DA 

understreger, at Unionens samlede ODA faldt med 2,4 % i 2017 i forhold til tallene for 

2016; er bekymret over, at Unionen ikke vil være i stand til at opfylde sine forpligtelser 

over for LDC'erne, hvis BNI-andelen fortsat er på 0,11 % i 2016; opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til at forberede og forelægge en rimelig tidsplan for 

en gradvis forøgelse i retning af dette mål; opfordrer medlemsstaterne til at holde 

flygtningeudgifter i donorlande uden for beregningen af ODA; gentager 

Kommissionens tilsagn om at afsætte mindst 20 % af sin samlede ODA til menneskelig 

udvikling og social inklusion; opfordrer til en øget tildeling af ODA i 2019 til sundhed, 

uddannelse og social beskyttelse for at nå sit tilsagn inden udgangen af den nuværende 

FFR; understreger navnlig behovet for at fremme og beskytte seksuel og reproduktiv 

sundhed og rettigheder for derved at imødegå den globale mundkurv, som blev 

genindført af den amerikanske regering; bekræfter, at Unionens 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, vandforsyning og sanitet samt energi; understreger behovet for støtte til 

vedligeholdelse med tilstrækkelig adgang til reservedele og lokalt uddannede tekniske 

eksperter; 

6. insisterer på grund af Det Forenede Kongeriges vigtige rolle i udviklingen på, at der bør 

opretholdes nære forbindelser mellem Unionen og Det Forenede Kongerige efter dets 

udtræden med henblik på at minimere de deraf følgende tab; 

7. anerkender, at der ikke findes noget land, som har udviklet sig uden at indgå i nogen 

form for yderligere handelsmæssig forbindelse med deres nabolande og resten af 

verden; tilskynder til yderligere finansiering af "bistand til handel"-aktiviteter for at 

gøre det muligt for udviklingslandene i langt højere grad at deltage i globale 

værdikæder i fremtiden; understreger i denne forbindelse den voksende betydning af 

digital konnektivitet med henblik på at opnå en mere ligelig fordeling af 

globaliseringens fordele til gavn for udviklingslandene; 

8. fremhæver, at det er meget vigtigt at støtte mikrovirksomheder, små og mellemstore 

virksomheder, og opfordrer navnlig til udarbejdelse af lokale løsninger for bedre adgang 

til finansiering med en yderligere styrkelse af mikrofinansieringslån og 

garantiordninger; 

9. opfordrer til at udvide "Erasmus for unge iværksættere" -programmet ud over Europas 

grænser, navnlig så det kommer til at omfatte udviklingslandene, og til samtidig at 

tilvejebringe de nødvendige finansielle midler hertil; 

10. tilskynder til oprettelse af institutioner for tosporet erhvervsuddannelse, hvor unge, 

mens de følger et erhvervsfagligt lærlingeprogram med vægt på praktiske aspekter af et 

erhverv, også vil have teoretiske forelæsninger på specialiserede erhvervsfaglige skoler; 

11. insisterer på i betragtning af den dramatiske situation på området for humanitær bistand, 

at de aktuelle globale behov for humanitær bistand kommer til udtryk i en betydelig 

forhøjelse af midlerne til budgetposterne for humanitær bistand for at lette deres 

anvendelse; gentager, at uddannelse af både drenge og piger spiller en afgørende rolle i 

forebyggelsen af menneskeskabte humanitære kriser ved at undgå konflikter, beskytte 

børn og give dem perspektiver; glæder sig over, at en betydelig del af den humanitære 

bistand i forvejen bruges på uddannelse i nødsituationer; opfordrer imidlertid til en 
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passende forøgelse af denne andel og til mere støtte til budgetposten for DCI under 

Erasmus +, idet uddannelse i nødsituationer er afgørende for, at befolkningen kan 

udvikle sig efter nødsituationen, og det må derfor ikke glemmes, at denne nødsituation 

endda kan vare i adskillige år; 

12. bemærker, at margenerne og fleksibilitetsmekanismerne er opbrugt inden for Unionens 

budget og i Unionens optræden udadtil, som ofte anvendes til at mobilisere yderligere 

midler til at imødekomme uforudsete behov, herunder humanitære kriser; modsætter sig 

i den forbindelse Kommissionens forslag om finansiering af den anden tranche af 

faciliteten for flygtninge i Tyrkiet (FRT), hvor der ikke er tilstrækkelige margener 

tilbage under udgiftsområde 4 og FFR's særlige instrumenter til uforudsete humanitære 

kriser som følge af, at medlemsstaterne ikke har forpligtet sig bilateralt til at bidrage 

med 2 mia. EUR til faciliteten for Tyrkiet; er bekymret over den fortsatte mobilisering 

af EUF-reserven til at supplere bidragene til Den Europæiske Unions Nødtrustfond for 

Afrika, senest med 500 mio. EUR; understreger, at denne overførsel af midler ikke blot 

kanaliserer midler væk fra EUF's mål om at udrydde fattigdom og fremme bæredygtig 

udvikling og i retning af migrationsstyring, men også betydeligt begrænser muligheden 

for at mobilisere yderligere midler til fremtidige humanitære kriser i AVS-regionerne i 

de kommende år; opfordrer på ny medlemsstaterne til at øge deres bidrag til faciliteten 

til Tyrkiet og Den Europæiske Unions Nødtrustfond for Afrika, hvortil bidragene for 

øjeblikket beløber sig til 3 mia. EUR (inden de yderligere 500 mio. EUR) fra Unionens 

budget og EUF og kun 430 mio. EUR fra EU-medlemsstaterne og andre donorer; 

13. mener, at det er af allerstørste vigtighed for Unionen at fremme fred, sikkerhed og 

retfærdighed i udviklingslandene for at tackle de grundlæggende årsager til migration; 

erkender, at udgifterne til sikkerhed er særligt relevante i forbindelse med den 

nuværende indsats for på fyldestgørende måde at adressere sammenhængen mellem 

sikkerhed og udvikling og gennemføre mål 16 i 2030-dagsordenen for bæredygtig 

udvikling; 

14. understreger betydningen af at øge tildelingen af midler, der har til formål at støtte god 

regeringsførelse, demokrati og retsstatsprincippet i udviklingslandene med henblik på at 

fremme ansvarlige og gennemsigtige institutioner, støtte kapacitetsopbygningen og 

fremme deltagelsesbaseret beslutningstagning og offentlig adgang til information; 

15. minder om betydningen af at støtte udgifter, der er direkte forbundet med opfyldelsen af 

målene i politikken for humanitær bistand, bl.a. udgifter til teknisk og administrativ 

bistand; 

16. understreger betydningen af at opretholde betalingsbevillingerne i kapitlet om 

humanitær bistand mindst på samme niveau som forpligtelsesbevillingerne for at undgå 

en alvorlig og konstant mangel på midler til betalinger, komplicerede 

hasteinterventioner og akkumulering af ubetalte regninger, som også havde negativ 

indvirkning på gennemførelsesparterne; 

17. understreger betydningen af at levere rent vand og opførelse af yderligere anlæg til 

spildevandsbortskaffelse; 

18. henleder opmærksomheden på omfanget og konsekvenserne af energifattigdom i 

udviklingslandene og på Unionens stærke engagement i bestræbelserne på at reducere 
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denne fattigdom; understreger behovet for en stærk og samordnet indsats fra 

regeringernes og de berørte parters side i de berørte lande for at mindske 

energifattigdommen og nå SDG 7, navnlig i afsidesliggende landdistrikter i områder, 

der ikke er forbundet med energinettene; 

19. kræver, at der afsættes tilstrækkelige finansielle midler til De Forenede Nationers 

Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge i Mellemøsten for at sikre fortsat støtte til 

palæstinensiske flygtninge i regionen; 

20. glæder sig over stigningen i bevillingerne til støtte for udviklingsinitiativer i 

udviklingslandene, der gennemføres af eller for civilsamfundsorganisationer og lokale 

myndigheder; minder i forbindelse med humanitær bistand Kommissionen og Rådet om 

Grand Bargain-aftalen om lokalisering, som indeholder en forpligtelse til at betale 

mindst en fjerdedel af den humanitære bistand så direkte som muligt til lokale og 

nationale aktører, og opfordrer derfor til en revision af Rådets forordning (EF) nr. 

1257/961 (fra 1996) for at sikre, at den fremtidige finansiering af den humanitære 

bistand fortsat er baseret på behov og i overensstemmelse med den europæiske 

konsensus om humanitær bistand, men også er tilpasset en foranderlig sammenhæng og 

bliver mere effektiv, navnlig med hensyn til at fremme sammenhængen mellem 

humanitær bistand og udvikling og bidrage til at opfylde de forpligtelser, der blev 

indgået på det humanitære verdenstopmøde i 2016 og som en del af Grand Bargain-

aftalen; 

21. gentager, at det er vigtigt at fokusere på de vigtigste humanitære kriser, herunder glemte 

humanitære kriser; opfordrer til at sikre humanitær bistand til følgende kriser: Yemen 

(22 mio. mennesker med behov for humanitær bistand), krisen i Syrien, herunder i 

nabolandene (over 13 mio. mennesker med behov for humanitær bistand i Syrien) samt 

til de glemte humanitære kriser som f.eks. Sahel (1,6 millioner børn, der er i fare for at 

lide af alvorlig akut fejlernæring, og 6.8 mio. mennesker, der lider under 

fødevaremangel), og Den Demokratiske Republik Congo (13 mio. mennesker i nød og 

mere end 2 mio. børn, der er ramt af alvorlig akut fejlernæring); 

22. understreger behovet for at garantere humanitær bistand og udviklingsbistand til Sahel; 

understreger, at kronisk fattigdom, klimaforandringer og intensiveringen af konflikter 

og næsten en lavsæson i år har resulteret i, at 6,8 millioner mennesker har behov for 

humanitær bistand i en region med strukturelle svagheder, der begrænser adgangen til 

grundlæggende sociale tjenester; opfordrer derfor til at øge den humanitære bistand og 

udviklingsmidlerne til regionen for både at dække de livsvigtige interventioner og den 

langsigtede indsats for at tackle de underliggende årsager til sårbarhed over for 

fødevare- og ernæringsusikkerhed og styrke de grundlæggende sociale tjenester; 

23. understreger, at behovet for at sikre sammenhæng mellem humanitær bistand og 

udvikling bør afspejles i Unionens budget for 2019 med fokus på nøglesektorer som 

ernæring; opfordrer derfor Kommissionen, navnlig Generaldirektoratet for 

Civilbeskyttelse og Humanitære Bistandsforanstaltninger på Europæisk Plan og 

Generaldirektoratet for Humanitær Bistand og Generaldirektoratet for Internationalt 

Samarbejde og Udvikling til at lukke den humanitære og udviklingsmæssige kløft ved 

både at afsætte humanitære midler og langsigtet finansiering til ernæring i Unionens 

                                                 
1 Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 om humanitær bistand (EFT L 163 af 2.7.1996, s. 1).  
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budget for 2019, hvilket giver børn med alvorlig akut fejlernæring mulighed for at få 

adgang til behandling i alle sammenhænge, nødstilfælde og i forbindelse med udvikling; 

24. minder om, at følgerne af klimaændringerne har en konkret indvirkning på flere 

aspekter af menneskers liv og i stigende grad mærkes i udviklingslandene; kræver 

yderligere ressourcer fra andre instrumenter end DCI og/eller EUF i forbindelse med 

klimaindsatsen, hvilket afspejler den stærke forpligtelse til og det øgede engagement i 

klimadiplomati ved at fremme navnlig sektoren for vedvarende energi med henblik på 

at bekæmpe klimaændringer; minder om, at adgang til drikkevand er en nøglefaktor i 

den sociale og økonomiske udvikling, som gør det muligt at bekæmpe fattigdom og 

give adgang til uddannelse og sundhedspleje; opfordrer medlemsstaterne og andre til at 

opfylde de forpligtelser, de har indgået til bekæmpelse af global opvarmning og 

klimaændringer; understreger, at tildelingen skal komme fra andre midler end 

udviklingsfinansiering; 

25. minder om, at investeringer i katastroferisikoreduktion og -beredskab i 

udviklingsprogrammer i forbindelse med klimaændringer er af afgørende betydning for 

at forebygge menneskelige lidelser og tab af menneskeliv, at bidrage til at bevare de 

resultater, der opnås gennem udviklingssamarbejde i partnerlandene, og mindske 

behovet for beredskabstjenester; 

26. beklager, at Kommissionen ikke har opfyldt målet om at afsætte 20 % af sin ODA til 

menneskelig udvikling og social inklusion og endda har reduceret den relevante 

budgetpost; anmoder derfor om en kraftig forøgelse af disse bevillinger; 

27. understreger betydningen af pilotprojekter og forberedende foranstaltninger; anmoder 

om fortsat støtte til igangværende og nye pilotprojekter og forberedende 

foranstaltninger; 

28. understreger, at det er vigtigt at opretholde det stærkeste samarbejde med Det Forenede 

Kongerige på området for udviklingssamarbejde efter brexit; 

29. bemærker den foreslåede stigning på 134 % i budgetposten for samarbejdet med 

Mellemøsten og stigningen på 6 % i budgetposten for migration og asyl; beklager 

Kommissionens manglende redegørelse for de to stigninger i en situation, hvor 

migrationsstrømmene til Europa er faldet kraftigt; foreslår derfor at nedskære de 

tilsvarende bevillinger med henblik på at finansiere den nødvendige forøgelse af 

midlerne på budgetposten for menneskelig udvikling. 
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