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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet noterar unionens fokus på frågor om ordentlig och sund ekonomisk 
förvaltning och understryker vikten av att öka tilldelningen av medel i syfte att stödja 
goda styrelseformer, kapacitetsuppbyggnad, demokrati och rättsstatsprincipen i 
utvecklingsländerna.

2. Europaparlamentet välkomnar att de betalningar av budgetstöd som finansierades av 
EUF 2018 uppgick till 796 miljoner EUR. Parlamentet uppmanar emellertid med 
eftertryck kommissionen att göra en tydligare bedömning och definiera de 
utvecklingsresultat som ska uppnås genom budgetstöd i varje enskilt fall, och framför 
allt att stärka kontrollmekanismerna avseende mottagarländernas uppträdande när det 
gäller korruption, respekt för mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och demokrati. 

3. Europaparlamentet anser att utformningen av Europeiska unionens förvaltningsfond för 
nödåtgärder bör bli tydligare och ha tydligare mål. Parlamentet noterar med oro att även 
om unionens bidrag till förvaltningsfonden främst utgörs av medel från offentligt 
utvecklingsbistånd, är en betydande del av förvaltningsfondens verksamhet kopplad till 
migrationshantering och gränskontroll. Parlamentet betonar att de mänskliga 
rättigheterna måste stå i centrum för projekt inom ramen förvaltningsfonden och att 
dessa projekt måste bidra till att utrota fattigdomen och främja de mänskliga 
rättigheterna i de berörda länderna. Parlamentet är övertygat om att GD DEVCO 
kommer att följa rekommendationerna i revisionsrättens särskilda rapport nr 32/2018.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att unionen är synlig i de projekt 
som finansieras genom medel från EUF och förvaltas av internationella organisationer 
och utvecklingsorgan. Parlamentet upprepar de internationella organisationernas 
skyldighet att på revisionsrättens begäran överlämna alla handlingar och all information 
till revisionsrätten som den behöver för att fullgöra sin uppgift i enlighet med 
EUF-fördraget. Parlamentet uppmanar på nytt kommissionen att övervaka 
internationella organisationers efterlevnad av denna skyldighet för att undvika 
ytterligare brister, såsom de som upptäcktes under en revision av ett vattenförsörjnings- 
och sanitetsprojekt som nyligen genomfördes i Moçambique.

5 Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att införliva EUF i budgeten 
inom ramen för instrumentet för grannskap, utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete. 
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INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande 22.1.2020
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Slutomröstning: närvarande ledamöter Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, 
Catherine Chabaud, Charles Goerens, Mónica Silvana González, 
Pierrette Herzberger-Fofana, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, 
Lukas Mandl, Erik Marquardt, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, 
Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Bernhard Zimniok

Slutomröstning: närvarande suppleanter Stéphane Bijoux, Patrizia Toia

Substitutes under Rule 209(7) present 
for the final vote

Ádám Kósa
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SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET
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