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FORSLAG

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

1. understreger behovet for, at Den Europæiske Unions almindelige budget i tilstrækkelig 
grad bidrager til gennemførelsen af 2030-dagsordenen og til opfyldelsen af dens mål for 
bæredygtig udvikling samt målet om at udrydde fattigdom som fastlagt i artikel 3 og 21 
i traktaten om Den Europæiske Union og i artikel 208 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde; understreger, at målene for bæredygtig udvikling skal være en 
strategisk prioritet, og at gennemførelsen heraf skal foregå på tværs af alle Den 
Europæiske Unions interne og eksterne politikker; minder om, at opfyldelsen af målene 
for bæredygtig udvikling ifølge FN vil kræve mellem 5 og 7 billioner USD om året 
(heraf mellem 2,5 og 3 billioner i udviklingslande); understreger, at Unionen for at 
fremstå som en troværdig global aktør skal påtage sig en ledende rolle med hensyn til at 
nå målene for bæredygtig udvikling og styrke sin udviklingsvenlige politikkohærens; 
understreger betydningen af dialog, herunder lokal inddragelse og ejerskab, og af at EU-
bistanden når frem til befolkningen; understreger, at målene for bæredygtig udvikling er 
indbyrdes forbundne og udelelige, men fremhæver, at mål 3 om sundhed, mål 4 om 
uddannelse, mål 5 om ligestilling mellem kønnene, mål 13 om klimaindsats og mål 16 
om fred, retfærdighed og stærke institutioner skal afspejles tydeligere i Den Europæiske 
Unions almindelige budget for 2020;

2. understreger, at Unionen og dens medlemsstater skal opfylde deres kollektive tilsagn, 
som de bekræftede på ny i 2015, om at øge den officielle udviklingsbistand til 0,7 % af 
deres bruttonationalindkomst (BNI) senest i 2030; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at forelægge en bindende tidsplan for en gradvis forøgelse i retning 
af dette mål; minder om Unionens kollektive tilsagn om at afsætte 0,20 % af BNI til 
officiel udviklingsbistand til fordel for de mindst udviklede lande; gentager 
Kommissionens tilsagn om at afsætte mindst 20 % af sin samlede officielle 
udviklingsbistand til menneskelig udvikling og social inklusion; fremhæver behovet for 
at fremme og beskytte seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder;

3. gentager sine betænkeligheder ved at anvende udviklingsbevillinger til mål, der ikke er 
udviklingsrelaterede, og understreger, at midler, som ikke opfylder kriterierne for 
officiel udviklingsbistand, skal findes andre steder end i instrumentet til finansiering af 
udviklingssamarbejde; understreger betydningen af at sikre 
menneskerettighedsstandarder i alt samarbejde under instrumentet til finansiering af 
udviklingssamarbejde og insisterer på, at EU for at kunne bekæmpe fattigdom på lang 
sigt skal adressere årsagerne til fattigdom og ulighed; bekræfter igen sin støtte til, at 
Den Europæiske Udviklingsfond opføres på budgettet, og insisterer på tilstrækkelig 
parlamentarisk kontrol med Den Europæiske Unions udviklingsfinansiering;

4. opfordrer til anvendelse af en tilgang, der er baseret på resultater, håndhævelse af 
rapporteringsmekanismer, effektivitet og overvågning af midler, der er øremærket til 
EU-udviklingsbistand;

5. udtrykker alvorlig bekymring over den måde, hvorpå Den Europæiske Unions 
Nødtrustfond for Afrika (EUTF) anvendes; bemærker navnlig, at den prioritet, der gives 
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til finansiering af migration og grænseforvaltning, ofte fjernes fra målene om at 
mindske fattigdom og tackle de grundlæggende årsager til migration, og at dette kan 
have negative følger; mener ikke, at det er hensigtsmæssigt for eksempel at anvende 
dette instrument til at finansiere den libyske kystvagt uden at tage hensyn til de meget 
alvorlige menneskerettighedskrænkelser, der begås i Libyen;

6. understreger den rettighedsbaserede tilgang til udvikling og princippet om ikke at lade 
nogen i stikken; insisterer på, at Unionens politikker og programmer skal sikre 
menneskerettighedsstandarder og bidrage til at bekæmpe de vedvarende globale 
uligheder og forskelsbehandling på grundlag af faktorer såsom indkomst, etnicitet, køn, 
alder, handicap, religion eller tro, seksuel orientering og kønsidentitet; understreger 
behovet for støtte til ikkeforskelsbehandling og til beskyttelse af 
menneskerettighedsforkæmpere;

7. beklager Europa-Parlamentets begrænsede rolle i tilsynet med og forvaltningen af EU's 
trustfond; mener, at det er særligt vigtigt, at Parlamentet er i stand til at overvåge det 
operationelle udvalgs aktiviteter, og opfordrer Kommissionen til at fremlægge 
detaljerede oplysninger om de beslutninger, der træffes i dette udvalg, og til at sikre, at 
Europa-Parlamentet er repræsenteret på dets møder;

8. insisterer på, at det er nødvendigt at fremme mål 5 for bæredygtig udvikling vedrørende 
ligestilling mellem kønnene, og opfordrer til mere konkrete tiltag inden for rammerne af 
Unionens udenrigspolitik, herunder målrettede aktioner og foranstaltninger til fremme 
af ligestilling mellem kønnene; insisterer på behovet for at bekæmpe vold mod kvinder 
og piger og fremme adgangen til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder;

9. understreger mål 16 og støtte til demokrati, god regeringsførelse og retsstatsprincippet; 
henleder opmærksomheden på betydningen af at støtte dialog, herunder lokalt ejerskab, 
og af at skabe gunstige betingelser for borgernes deltagelse; understreger de unges og 
kvinders betydning som vigtige forandringsagenter; understreger betydningen af at 
inddrage kvinder i fredsskabelse og konfliktløsning;

10. understreger betydningen af at støtte civile i konfliktramte områder og af at genopbygge 
samfund, der opstår af konfliktsituationer; henleder opmærksomheden på situationen for 
grupper af kurdiske, yazidi-, kristne og andre etniske og religiøse mindretal i 
Mellemøsten; understreger betydningen af, at De Forenede Nationers 
Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge i Mellemøsten fungerer og modtager 
tilstrækkelig støtte i en tid med nedsat støtte fra andre globale aktører;

11. støtter Kommissionens hensigt om at præcisere den doktrin, der vil finde anvendelse 
inden for udviklingssamarbejde med stater, der krænker principperne for Den 
Europæiske Unions eksterne politik;

12. er af den opfattelse, at udviklingsbudgettet for 2020 mere konsekvent bør afspejle EU's 
fokus på de mindst udviklede lande inden for områderne uddannelse og 
ungdomsbeskæftigelse, piger og kvinder, der oplever kønsbaseret vold, samt universel 
adgang til vand;

13. opfordrer Kommissionen til at sikre, at finansieringen af klimatilpasningsaktiviteter og 
andre klimarelaterede aktiviteter i tredjelande supplerer finansieringen af aktiviteter fra 
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udviklingssamarbejdsinstrumenter; påpeger, at klimaændringer risikerer at påvirke 
allerede sårbare grupper hårdere og kan føre til tilbagegang for de fremskridt, der 
allerede er gjort med hensyn til bekæmpelse af fattigdom og sult; er bekymret over, at 
klimaændringer kan have negative virkninger, der mangedobles og fører til flere 
humanitære kriser, f.eks. gennem et stigende antal konflikter og krige;

14. understreger betydningen af at fremme skabelsen af flere, anstændige og grønne job i 
overensstemmelse med mål 8; henleder opmærksomheden på forbindelserne mellem 
handel og udvikling og opfordrer til, at Unionen i højere grad støtter lande i at deltage i 
og fuldt ud drage fordel af international handel; understreger betydningen af at fremme 
dialog mellem arbejdsmarkedets parter og fremhæver i denne henseende initiativer 
såsom den globale aftale om anstændigt arbejde og inklusiv vækst; understreger 
betydningen af at sikre arbejdstagerrettigheder i globale værdikæder og af at fremme 
anstændigt arbejde på grundlag af Den Internationale Arbejdsorganisations 
arbejdsstandarder;

15. mener, at der skal træffes foranstaltninger til at tackle humanitære kriser med særlig 
fokus på forebyggelse, opbygning af modstandsdygtighed og samarbejde med 
interessenter med henblik på at finde en løsning på den globale mangel på finansiering 
til humanitære aktioner; påpeger, at samarbejdet mellem regeringer, civilsamfundet og 
den private sektor bør intensiveres; insisterer på en betydelig forhøjelse af bevillingerne 
til budgetposterne for humanitær bistand med henblik på at være forberedt på nye 
katastrofer i stedet for kun at dække igangværende kriser og på samtidig at sikre 
tilstrækkelig finansiering til mere langsigtet udviklingssamarbejde for stærke, 
modstandsdygtige og inkluderende samfund; påpeger, at antallet af kriser sandsynligvis 
ikke bliver mindre, og at de bliver mere langvarige; understreger betydningen af en god 
sammenkædning af humanitær bistand og udviklingssamarbejde;

16. understreger betydningen af at opretholde betalingsbevillingerne i kapitlet om 
humanitær bistand på mindst samme niveau som forpligtelsesbevillingerne med henblik 
på at undgå forsinkede betalinger, der kan have betydelige negative konsekvenser for 
mennesker og gennemførelsespartnere;

17. insisterer på, at Unionen ikke kan bakke ud af sin rolle som drivkraft for 
multilateralisme og globalt samarbejde, og opfordrer til, at der afsættes tilstrækkelige 
midler til udviklingssamarbejde og humanitær bistand inden for den nye flerårige 
finansielle ramme.
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