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FORSLAG

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

1. minder om, at lovligheden af Unionens udgifter er et centralt princip for forsvarlig 
økonomisk forvaltning; 

2. understreger, at Unionens ambition om at etablere et "partnerskab mellem ligeværdige 
parter" med sine partnerlande indebærer fuld overholdelse af "princippet om ejerskab" i 
overensstemmelse med Unionens internationale forpligtelser vedrørende 
bistandseffektivitet; 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; opfordrer navnlig indtrængende Unionen og dens 
medlemsstater til at afstå fra at indføre støttebetingelser i forbindelse med migrations- 
og handelsreformer, hvilket er i modstrid med principperne om udviklingseffektivitet; 
understreger betydningen af at sikre menneskerettighedsstandarder i alle former for 
samarbejde under instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde og insisterer på, 
at Unionen for at kunne bekæmpe fattigdom på lang sigt skal adressere de 
grundlæggende årsager til fattigdom og fremme lige muligheder;

3. beklager, at Revisionsrettens særberetning nr. 7/2019 på trods af Unionens engagement 
for så vidt angår bæredygtighed og FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG) viser, at 
Kommissionen ikke rapporterer om eller overvåger, hvordan Unionens budget og 
politikker bidrager til bæredygtig udvikling og til opfyldelse af målene for bæredygtig 
udvikling; bemærker, at Kommissionen for nylig har offentliggjort et oplæg, som 
skitserer scenarier for et bæredygtigt Europa; beklager imidlertid, at dette oplæg ikke 
indeholder en mangelanalyse af, hvad Unionen stadig mangler at gøre i budget-, politik- 
og lovgivningsmæssig henseende, og at det heller ikke redegør for det bidrag, som 
Unionens udgiftsprogrammer yder til gennemførelsen af målene for bæredygtig 
udvikling;

4. glæder sig over, at 20,3 % af det EU-finansierede internationale samarbejde og 
udviklingsbistanden frem til 2018 havde til formål at bekæmpe klimaændringer; minder 
om sin holdning om, at dette i fremtiden dog bør fordobles, således at mindst 45 % af 
midlerne fra det foreslåede instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og 
internationalt samarbejde (NDICI) for 2021-2027 tildeles klima- og miljømål; opfordrer 
i denne forbindelse til at sikre bedre adgang til vedvarende energi og yde støtte til 
investeringer i miljøteknologier, sikre videndeling, udvikling af bæredygtige 
forsyningskæder og videreudvikling af den cirkulære økonomi, internationale 
partnerskaber for bæredygtig land-, skov-, vand- og ressourceudnyttelse samt 
investeringer i civilbeskyttelsessystemer og tidlige varslingssystemer;

5. glæder sig over den generelle anvendelse af budgetstøtte til at bistå udviklingslandene i 
deres reformbestræbelser og med hensyn til at nå målene for bæredygtig udvikling; 
opfordrer imidlertid indtrængende Kommissionen til at foretage en mere klar vurdering 
af, hvorledes Unionens budgetstøtte bidrager til opfyldelsen af målene for bæredygtig 
udvikling, navnlig for så vidt angår mål 10 (reduceret ulighed), samt til at styrke 
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kontrolmekanismerne vedrørende modtagerstaters adfærd i forbindelse med korruption, 
respekt for menneskerettighederne, retsstatsprincippet og demokratiet; minder om, at 
mobilisering af indenlandske ressourcer er centralt for, at udviklingsfinansiering kan 
blive bæredygtig, og at dette udgør én af de fem centrale udfordringer for udviklingen, 
som budgetstøtten er rettet mod; opfordrer Kommissionen til at vedtage en handels- og 
investeringspolitik, der er i overensstemmelse med dette mål, som bl.a. indebærer, at der 
tages hensyn til de mindst udviklede landes bekymringer vedrørende økonomiske 
partnerskabsaftaler i forhold til indtægtstab i tilknytning til afskaffelsen af toldafgifter, 
og til at sikre en retfærdig fordeling af beskatningsrettigheder, samtidig med at der 
forhandles skatte- og investeringsaftaler med udviklingslandene, navnlig med hensyn til 
omfordeling af skatteindtægter fra naturressourcer;

6. opfordrer til at sikre øget ansvarlighed og effektivitet i EU's udviklingsudgifter, 
eftersom udviklingsresultater ikke blot bør defineres, men også granskes og overvåges 
med hensyn til de konkrete resultater og udviklingseffekter heraf;

7. opfordrer indtrængende Unionen og dens medlemsstater til – som et led i forfølgelsen af 
målet om at skabe et erhvervsvenligt miljø for private investorer i udviklingslandene 
inden for rammerne af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling – at afstå fra at 
støtte praksisser, der gør det lettere for transnationale selskaber og enkeltpersoner at 
undgå at betale skat; understreger desuden risikoen for gældsætning i forbindelse med 
Unionens øgede anvendelse af blanding, navnlig i Afrika syd for Sahara og i de 
vestindiske lande, der kun har begrænsede indtægter til at betale af på deres gæld; 
opfordrer Unionen og dens medlemsstater til i overensstemmelse med princippet om 
udviklingsvenlig politikkohærens at tackle skatteunddragelse, aggressiv skatteundgåelse 
og skadelig skattekonkurrence på en effektiv og konsekvent måde;

8. glæder sig over de tilsagn, som kommissæren med ansvar for internationale 
partnerskaber har givet, herunder tilsagnene om at inddrage Europa-Parlamentet i 
kontrollen af Unionens trustfonde, forbedre gennemsigtigheden med hensyn til 
Unionens udviklingssamarbejde og anvendelsen af midler hertil samt om at sikre 
sammenhæng mellem de forskellige EU-politikker.
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