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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. noterer sig Revisionsrettens særberetning om EU's bistand til Myanmar/Burma og 
Kommissionens svar; bifalder i denne forbindelse, at EU spillede en ledende rolle med 
hensyn til at støtte udviklingsprioriteter i en vanskelig kontekst og med begrænsede 
personaleressourcer, samtidig med at det blev konstateret, at EU's bistand kun var 
delvist effektiv; støtter Revisionsretten i at understrege behovet for at lægge større vægt 
på mobilisering af indenlandske indtægter, navnlig i de nye vækstøkonomier; udtrykker 
i lyset af de dokumenterede grusomheder, der er begået af Myanmars hær, stor 
bekymring over den fortsatte sektorbudgetstøtte fra EU-budgettet til Myanmar; 

2. er meget bekymret over en vedvarende tendens i Kommissionens forslag til at se bort 
fra juridisk bindende bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 233/20141, når det drejer sig om støtteberettigede udgifter til officiel 
udviklingsbistand ("ODA") og støtteberettigede lande under instrumentet til finansiering 
af udviklingssamarbejde ("DCI"); minder om, at lovligheden af EU's udgifter er et 
centralt princip for forsvarlig økonomisk forvaltning, og at politiske overvejelser ikke 
bør have forrang for klart definerede lovbestemmelser; minder om, at DCI først og 
fremmest er et instrument til bekæmpelse af fattigdom;

3. glæder sig over, at Kommissionen har reageret på Parlamentets bemærkninger til 
rapporterne om forvaltning af bistanden til tredjelande (EAMR) og de centrale 
resultatindikatorer, der er indeholdt i Parlamentets beslutning af 18. april 2018 om 
meddelelse af decharge for regnskabsåret 20162, og har foretaget ændringer for at 
forbedre disse; bemærker, at Kommissionen har sendt rapporterne om forvaltning af 
bistanden til tredjelande for 2017 uden krav om fortrolighed, men beklager, at adgangen 
til disse rapporter de facto er blevet mere besværlig; ser frem til, at Parlamentet får 
lettere adgang til disse rapporter i fremtiden; 

4. beklager den stadigt mere forsinkede offentliggørelse af Kommissionens "Årsrapport 
2016 om gennemførelsen af instrumenterne til finansiering af Unionens optræden 
udadtil", hvilket i praksis hæmmer Parlamentets tilsyn og offentlige ansvarlighed, idet 
rapporten fra 2016 først blev offentliggjort i marts 2018, og rapporten om 2017 endnu 
ikke er afsluttet; opfordrer Kommissionen til at offentliggøre 2018-rapporten senest i 
slutningen af september 2019 og til at opretholde denne tidsplan for de efterfølgende år;

5. beklager, at Kommissionens Generaldirektorat for Internationalt Samarbejde og 
Udvikling i hver årlig aktivitetsrapport siden 2012 har måttet tage forbehold med 
hensyn til de underliggende transaktioners formelle rigtighed, hvilket tyder på alvorlige 
interne mangler i forbindelse med forvaltningen; 

6. fremhæver Revisionsrettens meget negative konklusioner om offentlig-private

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 233/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument 
til finansiering af udviklingssamarbejde for perioden 2014-2020 (EUT L 77 af 15.3.2014, s. 44).
2 Endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende.
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partnerskaber1 ("OPP'er") og Revisionsrettens anbefaling om "ikke at fremme en mere 
intensiv og udbredt brug af OPP'er" inden for EU; opfordrer Kommissionen til at tage 
fuldt hensyn til denne anbefaling i forbindelse med OPP'er i udviklingslande, hvor 
miljøet for en vellykket gennemførelse af offentlig-private partnerskaber er endnu 
vanskeligere end inden for EU;

7. bemærker, at Kommissionen i 2017 har indgået kontrakter med FN-organisationer til en 
værdi af næsten 253,5 mio. EUR i bidrag fra EU's budget med De Forenede Nationers 
Udviklingsprogram (119,21 mio. EUR), UNICEF (29,34 mio. EUR) og De Forenede 
Nationers Projektkontor (20,05 mio. EUR) som de største modtagere samt kontrakter 
med Verdensbanken til en værdi af 174,11 mio. EUR;

8. 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; 
anerkender, 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;

9. minder om, at EU er kollektivt forpligtet til at yde 0,7 % af bruttonationalindkomsten 
som ODA; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forberede og forelægge 
en rimelig tidsplan for en gradvis forøgelse i retning af dette mål; beklager, at EU og 
dets medlemsstater i 2017 ikke har gjort fremskridt i retning af at nå dette mål med et 
fald i EU's samlede ODA fra 0,51 % til 0,50 % og den omstændighed, at adskillige 
lande har reduceret deres ODA-andel, og bekræfter, at EU's udviklingsbistand bør 
anvendes mere effektivt, og at ODA bør målrettes de sektorer, hvor der er størst behov 
for den, navnlig med henblik på kapacitetsopbygning, god regeringsførelse, sundhed, 
uddannelse, landbrug, vandforsyning og sanitet samt energi; understreger behovet for 
støtte til vedligeholdelse med inddragelse af lokalt uddannede tekniske eksperter; 
minder om tilsagnet om at afsætte 0,15-0,20 % af ODA/BNI til de mindst udviklede 
lande på kort sigt og nå op på 0,20 % frem til 2030; 

10. opfordrer – i betragtning af overgangen fra direkte tilskud til trustfonde og blandet 
finansiering, herunder gennem Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling –
Rådet, Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank til at vedtage en 
interinstitutionel aftale med Europa-Parlamentet om gennemsigtighed, ansvarlighed og 
parlamentarisk kontrol på grundlag af de politiske principper, der er fastlagt i den nye 
europæiske konsensus om udvikling;

11. 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;

12. glæder sig over Revisionsrettens anbefalinger om at forbedre gennemsigtigheden af EU-
midler, der gennemføres af NGO'er, som blev offentliggjort i særberetning nr. 2018/35, 
hvor den bl.a. anbefaler, at Kommissionen forbedrer pålideligheden af oplysningerne 
om NGO'er i sit regnskabssystem, og at Kommissionen forbedrer de oplysninger, der 
indsamles om de midler, der anvendes af NGO'er; opfordrer derfor Kommissionen til at 

                                               
1 Særberetning nr. 9/2018: Offentlig-private partnerskaber i EU: Omfattende mangler og begrænsede fordele.
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gennemføre disse forslag inden udløbet af det nuværende mandat;

13. anerkender fuldt ud den komplekse karakter af mange udfordringer og behovet for 
flerdimensionelle og supplerende foranstaltninger, men insisterer på, at der er behov for 
klarhed i finansieringsordninger og respekt for internationale forpligtelser;

14. opfordrer til at der anvendes en incitamentsbaseret tilgang til udvikling ved at indføre 
"mere for mere"-princippet og bruge den europæiske naboskabspolitik som et eksempel; 
mener, at jo flere og hurtigere fremskridt et land gør i indsatsen for at gennemføre 
interne reformer i forbindelse med opbygning og konsolidering af de demokratiske 
institutioner, respekt for menneskerettighederne og retsstatsprincippet, desto mere støtte 
bør det modtage fra Unionen;

15. 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;

16. 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;

17. 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;

18. understreger betydningen af at levere rent vand og opførelse af yderligere anlæg til 
spildevandsbortskaffelse;

19. henleder opmærksomheden på omfanget og konsekvensen af energifattigdom i 
udviklingslandene og på Unionens stærke engagement i bestræbelserne på at reducere 
denne fattigdom; understreger behovet for en stærk og samordnet indsats fra regeringer 
og aktører i de berørte lande for at mindske energifattigdom.
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