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FORSLAG

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

1. roser EU for den vellykkede lancering af den europæiske investeringsplan og Den 
Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling, som blev understreget ved godkendelsen 
af 28 garantiværktøjer på i alt 54 mia. EUR i garantier pr. november 2018, der forventes 
at frigøre 17,5 mia. EUR i samlede investeringer; understreger, at der endnu ikke 
foreligger nogen evaluering af gennemførelsesresultaterne, og at enhver konklusion om 
udvidelse af anvendelsesområdet og midlerne er forhastet; fremhæver konklusionen i 
den 11. EUF's midtvejsevaluering om, at blanding kun mobiliserer yderligere ressourcer 
i 50 % af tilfældene; beklager derfor, at Kommissionen har foreslået flere midler til 
blandet finansiering i den fremtidige finansieringsperiode 2021-2027;

2. glæder sig over, at EUF opføres på budgettet i Kommissionens forslag til det fremtidige 
instrument for naboskab, udvikling og internationalt samarbejde (NDICI);

3. fremhæver Revisionsrettens meget negative konklusioner om offentlig-private 
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 Unionen;

4. er bekymret over, at der ifølge konklusionerne i midvejsevalueringen af 11. EUF er en 
reel fare for, at EUF vil blive tvunget til at reagere på dagsordener, som fører den væk 
fra dens primære målsætning om fattigdomsbekæmpelse, og som er vanskelige at forene 
med EUF's kerneværdier og bringer dens veludførte arbejde i fare, at regeringers og 
civilsamfundsorganisationers synspunkter trods offentlige konsultationer sjældent er 
blevet taget i betragtning i forbindelse med programmeringsvalg (dog med nogle 
bemærkelsesværdige undtagelser såsom i Stillehavsområdet) og at den 11. EUF's 
programmering således brugte en top-down-metode med hensyn til anvendelsen af 
princippet om koncentration, men på bekostning af Cotonouaftalens centrale 
partnerskabsprincip; beklager, at Kommissionen hidtil fuldt ud har ignoreret disse 
konklusioner;

5. minder om Revisionsrettens vigtigste konklusioner vedrørende Bêkou-trustfonden, 
herunder om, at fondens struktur var passende i forbindelse med Den Centralafrikanske 
Republik, og at dens virkning var positiv; understreger, at denne vurdering i vid 
udstrækning var afspejlet i resultaterne fra Udviklingsudvalgets ad hoc-delegationsrejse 
til Den Centralafrikanske Republik i februar 2018, og at delegationen konkluderede, at 
fonden i tilstrækkelig grad kan tage hånd om behovet i forbindelse med transit mellem 
rehabilitering, indkomstsikring og udvikling på længere sigt; minder om, at fonden blev 
oprettet som en EU-nødtrustfond med en løbetid på 60 måneder, der udløber i juli 2019, 
og at denne fonds udvidelse synes fordelagtig, men vil kræve Europa-Parlamentets 
godkendelse;

                                               
1 Særberetning nr. 9/2018: Offentlig-private partnerskaber i EU: Omfattende mangler og begrænsede fordele.
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6. bemærker resultaterne af Den Europæiske Unions Nødtrustfond for Afrika (EUTF); 
minder imidlertid om, at midler fra trustfonden, der stammer fra 
udviklingsbudgetposter, ikke må anvendes til sikkerhedsforanstaltninger, der bringer 
migranters rettigheder i fare; minder om, at EU's udviklingssamarbejde skal have 
udryddelse af fattigdom og bæredygtig udvikling som de vigtigste mål; understreger, at 
trustfondens projekter skal integrere menneskerettigheder i centrum for 
programmeringen og bidrage til gennemførelsen af menneskerettighederne i de 
pågældende lande; anbefaler på det kraftigste at fremme ligestilling mellem kønnene og 
styrkelse af kvinders position i trustfondens programmer samt beskyttelsen af de mest 
sårbare personer, herunder børn og personer med handicap;

7. noterer sig de talrige bekymringer, som Den Europæiske Revisionsret1 og forfatterne til 
den 11. EUF's midtvejsevaluering har givet udtryk for i forbindelse med 
gennemførelsen af trustfonden: 

 for så vidt angår projektgennemførelsen lykkedes det kun i begrænset omfang 
trustfonden at fremskynde processen sammenlignet med traditionel 
udviklingsbistand

 der var bekymring over den sandsynlige effektivitet og bæredygtighed af 
trustfondens projekter og over Unionens evne til nøje at overvåge gennemførelsen 
heraf

 delene om Nordafrika og Afrikas Horn har ingen dokumenterede kriterier for 
udvælgelse af projektforslag

 alvorlige mangler ved målingen af ydeevnen

 ingen specifik risikovurderingsramme;

mener, at trustfondens merværdi i betragtning af disse resultater er yderst tvivlsom;

8. beklager, at de udgifter, der blev registreret i 2017 under 8., 9., 10. og 11. EUF er 
væsentligt fejlbehæftede og at fejlraten er stigende i modsætning til EU's almindelige 
budget; fremhæver, at der primært forekommer fejl ved transaktioner i forbindelse med 
projekter, der gennemføres af internationale organisationer og medlemsstaternes 
samarbejdsagenturer, og at 36 % af de undersøgte transaktioner af denne type indeholdt 
kvantificerbare fejl, hvilket er enormt; opfordrer indtrængende Kommissionen til at 
fremlægge detaljerede forklaringer på disse resultater og forelægge en klar plan for 
Europa-Parlamentet, hvori den skitserer de nødvendige skridt til at rette op på denne 
alvorligt bekymrende situation;

9. beklager, at DG DEVCO 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;

10. understreger Revisionsrettens negative resultater på området for EU-støtte til afrikansk 
sikkerhed, som ofte finansieres gennem EUF:

                                               
1 Særberetning nr. 32/2018
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 Styrkelsen af de interne sikkerhedsstyrkers kapacitet i Niger og Mali har været 
langsom, og der er alvorlige bekymringer med hensyn til ejerskab og 
bæredygtighed1

 EU's støtte til den afrikanske freds- og sikkerhedsarkitektur har haft en ringe 
effekt2.

Fremhæver også den alvorlige risiko for, at EU's støtte gennem fredsfaciliteten for 
Afrika til de burundiske soldater, der deltager i AMISOM-missionen, indirekte 
finansierer en burundisk ordning, der er udsat for EU-sanktioner; minder om, at GD 
DEVCO i årevis har udtrykt forbehold over for sine udgifter til støtte til fredsfaciliteten 
for Afrika;

11. mener i denne forbindelse, at EU's stadigt større fokus på sammenhængen mellem 
sikkerhed og udvikling rejser alvorlige spørgsmål om finansiel forvaltning, og opfordrer 
Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at anvende en meget mere forsigtig tilgang 
til EU-støtte til afrikansk sikkerhed;

12. udtrykker stor bekymring over, at sult i årene 2016, 2017 og 2018 har været stigende på 
verdensplan, og at over 820 mio. mennesker nu lider af kronisk underernæring, samtidig 
med at andelen af offentlig udviklingsbistand fra EU og medlemsstaterne til fødevare-
og ernæringssikkerhed er faldet fra ca. 8 % i 2014 til 6 % i 2016, og 
budgetforpligtelserne for fødevaresikkerhed under de instrumenter, der forvaltes af 
Kommissionen, er faldet betydeligt i 2017;

13. bemærker, at Kommissionen i 2017 har indgået kontrakter med FN-organisationer til en 
værdi af mere end 411 mio. EUR i bidrag fra EUF med De Forenede Nationers 
Udviklingsprogram (166,33 mio. EUR), FAO (152,86 mio. EUR) og UNICEF 
(98,44 mio. EUR) som de største modtagere samt kontrakter med Verdensbanken til en 
værdi af 92 mio. EUR;

14. 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;

15. gentager sine store forbehold over for Kommissionen og EUF-Udvalget, der har 
vedtaget et nationalt vejledende program for Eritrea og et årligt handlingsprogram i 
2017, uden at der foreligger afgørende beviser på reformer eller forbedringer af 
menneskerettighedssituationen i Eritrea; minder om Kommissionens og den højtstående 
repræsentants forpligtelse til regelmæssigt at underrette Parlamentet herom;

16. opfordrer indtrængende Kommissionen til bedre at definere og klart vurdere de 
udviklingsresultater, der skal opnås i de enkelte tilfælde, og navnlig til at styrke 
kontrolmekanismen vedrørende modtagerstaters adfærd med hensyn til korruption, 
respekt for menneskerettighederne, retsstatsprincippet og demokratiet; udtrykker dyb 
bekymring over den mulige anvendelse af budgetstøtte i lande, der mangler demokratisk 

                                               
1 Særberetning nr. 15/2018, Styrkelse af kapaciteten hos de indre sikkerhedsstyrker i Niger og Mali: Kun 
begrænsede og langsomme fremskridt
2 Særberetning nr. 20/2018: Den afrikanske freds- og sikkerhedsarkitektur: EU-støtten bør have nyt fokus
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kontrol, enten på grund af manglen på et velfungerende parlamentarisk demokrati eller 
frihedsrettigheder for civilsamfundet og medierne eller på grund af tilsynsorganernes 
manglende kapacitet;

17. 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;

18. glæder sig over processen i forhandlingerne om en aftale efter Cotonou med henblik på 
at opretholde AVS-EU-rammen;

19. 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;

20. 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;

21. 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 
gennemføre disse forslag inden udløbet af det nuværende mandat;

22. 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;

23. 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;

24. 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;
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25. understreger betydningen af at levere rent vand og opførelse af yderligere anlæg til 
spildevandsbortskaffelse;

26. henleder opmærksomheden på omfanget og konsekvenserne 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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