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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande 
förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet betonar att Europeiska unionens allmänna budget i tillräckligt hög 
grad måste bidra till genomförandet av Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling 
och målet att utrota fattigdom i enlighet med artiklarna 3 och 21 i fördraget om 
Europeiska unionen och artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
Hållbarhetsmålen måste vara en strategisk prioritering, och genomförandet spänna över 
all intern och extern politik i Europeiska unionen. Enligt FN kommer genomförandet av 
målen för hållbar utveckling att kräva mellan 5 och 7 biljoner USD per år (varav mellan 
2,5 och 3 biljoner i utvecklingsländerna). För att bli en trovärdig global aktör måste EU 
inta en ledande roll när det gäller att uppnå målen för hållbar utveckling och stärka 
konsekvensen i sin utvecklingspolitik. Parlamentet betonar vikten av dialog, 
inkluderande lokalt engagemang och egenansvar samt att EU:s bistånd når 
befolkningen. Parlamentet understryker att målen för hållbar utveckling är 
sammankopplade och odelbara, men framhåller att mål 3 om hälsa och välbefinnande, 
mål 4 om utbildning, mål 5 om jämställdhet, mål 13 om klimatåtgärder och mål 16 om 
fredliga och inkluderande samhällen måste återspeglas tydligare i Europeiska unionens 
allmänna budget för 2020.

2. Europaparlamentet betonar att unionen och dess medlemsstater måste uppfylla sitt 
kollektiva åtagande, som bekräftades på nytt 2015, att öka det offentliga 
utvecklingsbiståndet till 0,7 % av bruttonationalinkomsten (BNI) senast 2030. 
Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att utarbeta bindande tidsplaner för ett 
gradvis ökat utvecklingsbistånd i riktning mot denna nivå. Parlamentet påminner om 
unionens kollektiva åtagande att ge 0,2 % av BNI i offentligt utvecklingsbistånd till de 
minst utvecklade länderna. Parlamentet upprepar kommissionens åtagande att avsätta 
minst 20 % av det totala offentliga utvecklingsbiståndet till mänsklig utveckling och 
social delaktighet. Parlamentet framhåller behovet av att främja och skydda sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter.

3. Europaparlamentet uttrycker än en gång sin oro över användningen av 
utvecklingsbistånd för mål som inte är utvecklingsrelaterade, och understryker att 
finansiering som inte uppfyller kriterierna för offentligt utvecklingsbistånd måste 
komma från andra instrument än finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete. 
Parlamentet understryker vikten av att säkerställa människorättsnormer i allt samarbete 
inom ramen för instrumentet för utvecklingssamarbete och insisterar på att unionen 
måste ta itu med orsakerna till fattigdom och ojämlikhet för att framgångsrikt kunna 
bekämpa fattigdom på lång sikt. Parlamentet bekräftar på nytt sitt stöd för integreringen 
av Europeiska utvecklingsfonden i budgeten och insisterar på tillräcklig parlamentarisk 
kontroll över unionens utvecklingsfinansiering.

4. Europaparlamentet efterlyser en strategi som bygger på resultat, genomförande av 
rapporteringsmekanismer, effektivitet och övervakning av medel som öronmärkts för 
EU:s utvecklingsbistånd.

5. Europaparlamentet uttrycker djup oro över det sätt på vilket Europeiska unionens 
förvaltningsfond för Afrika används. Parlamentet noterar särskilt att den prioritering 
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som ges finansieringen av migration och gränsförvaltning ofta utelämnas från målen att 
minska fattigdom och ta itu med de bakomliggande orsakerna till migration, och att 
detta kan ha negativa effekter. Parlamentet anser till exempel att det är olämpligt att 
använda detta instrument till att finansiera Libyens kustbevakning utan att de mycket 
allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som begås i Libyen beaktas.

6. Europaparlamentet betonar den rättighetsbaserade strategin för utveckling och principen 
att ingen ska lämnas på efterkälken. Parlamentet insisterar på att unionens politik och 
program måste säkerställa människorättsnormer och bidra till att bekämpa de ihållande 
globala ojämlikheterna och diskriminering på grund av faktorer som inkomst, etnicitet, 
kön, ålder, funktionsnedsättning, religion eller övertygelse, sexuell läggning och 
könsidentitet. Parlamentet betonar att det behövs stöd för icke-diskriminering och skydd 
av människorättsförsvarare.

7. Europaparlamentet beklagar den begränsade roll som parlamentet har när det gäller 
tillsyn och förvaltning av Europeiska unionens förvaltningsfond för nödåtgärder i 
Afrika. Parlamentet anser att det är särskilt viktigt att det kan övervaka den operativa 
kommitténs verksamhet och uppmanar kommissionen att tillhandahålla detaljerad 
information om de beslut som fattas i den kommittén och se till att parlamentet är 
företrätt vid dess möten.

8. Europaparlamentet insisterar på behovet av att främja mål 5 om jämställdhet och 
efterlyser mer konkreta åtgärder i unionens utrikespolitik, inbegripet riktade insatser och 
åtgärder för jämställdhet. Parlamentet vidhåller att man måste bekämpa våld mot 
kvinnor och flickor och främja tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter.

9. Europaparlamentet framhäver mål 16 och stöd för demokrati, god samhällsstyrning och 
rättsstatsprincipen. Parlamentet uppmärksammar vikten av att stödja dialog, 
inkluderande lokalt egenansvar, och att skapa ett gynnsamt klimat för 
medborgardeltagande. Parlamentet understryker ungdomars och kvinnors betydelse som 
viktiga drivkrafter för förändring. Parlamentet betonar vikten av att inkludera kvinnor 
i fredsskapande åtgärder och konfliktlösning.

10. Europaparlamentet betonar vikten av att stödja civila i konfliktområden och 
återuppbygga samhällen som befunnit sig i konfliktsituationer. Parlamentet 
uppmärksammar situationen för grupper av kurdiska, yazidiska, kristna och andra 
etniska och religiösa minoriteter i Mellanöstern. Parlamentet betonar vikten av att 
FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar är funktionell och får tillräckligt stöd 
i tider av minskat stöd från andra globala aktörer.

11. Europaparlamentet stöder kommissionens avsikt att specificera den doktrin som 
kommer att tillämpas på området för utvecklingssamarbete med stater som kränker 
principerna i Europeiska unionens utrikespolitik.

12. Europaparlamentet anser att utvecklingsbudgeten för 2020 mer konsekvent bör 
återspegla EU:s fokusering på länder som är minst utvecklade när det gäller utbildning 
och sysselsättning för ungdomar, flickor och kvinnor som är utsatta för könsrelaterat 
våld, och en allmän tillgång till vatten för alla.



AD\1190275SV.docx 5/7 PE639.818v02-00

SV

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att finansieringen av 
klimatanpassningsåtgärder och andra klimatrelaterade åtgärder i tredjeländer är ett 
komplement till finansieringen av åtgärder från instrument för utvecklingssamarbete. 
Klimatförändringarna kan drabba de redan utsatta i högre grad och leda till en 
tillbakagång i de framsteg som redan gjorts med att utrota fattigdom och svält. 
Parlamentet är oroat över att klimatförändringarna kan ha många negativa effekter som 
leder till fler humanitära kriser, t.ex. genom ett ökat antal konflikter och krig.

14. Europaparlamentet betonar att det är viktigt att främja skapandet av fler anständiga och 
gröna arbetstillfällen, i linje med mål 8 för hållbar utveckling. Parlamentet 
uppmärksammar kopplingen mellan handel och utveckling och uppmanar unionen att 
bättre stödja länder att delta i och fullt ut dra nytta av den internationella handeln. 
Parlamentet betonar vikten av att främja en dialog mellan arbetsmarknadens parter, och 
lyfter i detta avseende fram initiativ såsom den globala överenskommelsen om 
anständigt arbete och tillväxt för alla. Parlamentet understryker vikten av att säkerställa 
arbetstagarrättigheter i globala värdekedjor och att främja anständigt arbete på grundval 
av Internationella arbetsorganisationens arbetsnormer.

15. Europaparlamentet anser att åtgärder måste vidtas för att hantera humanitära kriser, med 
särskilt fokus på förebyggande, uppbyggnad av motståndskraft och samarbete med 
berörda parter, i syfte att lösa den globala bristen på finansiering av humanitära insatser. 
Parlamentet påpekar att samarbetet mellan regeringar, det civila samhället och den 
privata sektorn bör intensifieras. Parlamentet insisterar på en betydande ökning av 
anslagen till budgetposterna för humanitärt bistånd, för att man ska ha beredskap inför 
nya katastrofer i stället för att endast hantera pågående kriser, samtidigt som man 
säkerställer tillräcklig finansiering för ett mer långsiktigt utvecklingssamarbete för 
starka, motståndskraftiga och inkluderande samhällen. Parlamentet påpekar att kriserna 
troligtvis inte kommer att minska och att de blir allt mer utdragna. Parlamentet betonar 
vikten av en god koppling mellan humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete.

16. Europaparlamentet framhäver vikten av att bibehålla betalningsbemyndigandena 
i kapitlet humanitärt bistånd på åtminstone samma nivå som åtagandebemyndigandena, 
för att undvika försenade betalningar som kan få betydande negativa konsekvenser för 
människor och genomförandepartner.

17. Europaparlamentet insisterar på att unionen inte kan dra sig undan sin roll som motor 
för multilateralism och globalt samarbete, och efterlyser tillräckliga anslag till 
utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd inom ramen för den nya fleråriga 
budgetramen.
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