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Ändringsförslag 1
Ellie Chowns, Michèle Rivasi, Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Benoît 
Biteau
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. 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 för att framgångsrikt bekämpa 
fattigdom på lång sikt måste ta itu med 
orsakerna till fattigdom och ojämlikhet.

2. Europaparlamentet betonar att 
unionens ambition att skapa ett 
jämbördigt partnerskap med länderna i 
Afrika, Västindien och Stillahavsområdet 
innebär full respekt för principen om 
egenansvar, i linje med unionens 
internationella åtaganden om 
biståndseffektivitet. Parlamentet 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 
uppmanar särskilt unionen och dess 
medlemsstater att avstå från att som 
villkor för stöd kräva åtgärder i fråga om 
migration och handelsreformer, vilket 
strider mot principerna för 
biståndseffektivitet. Parlamentet 
understryker vikten av att säkerställa 
människorättsnormer i allt samarbete inom 
ramen för instrumentet för 
utvecklingssamarbete och insisterar på att 
unionen för att framgångsrikt bekämpa 
fattigdom på lång sikt måste ta itu med 
grundorsakerna till fattigdom och 
ojämlikhet.

Or. en

Ändringsförslag 2
Dominique Bilde

Förslag till yttrande
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Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. 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 för att framgångsrikt bekämpa 
fattigdom på lång sikt måste ta itu med 
orsakerna till fattigdom och ojämlikhet.

2. 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 för att framgångsrikt bekämpa 
fattigdom på lång sikt måste ta itu med 
orsakerna till fattigdom och ojämlikhet. 
Parlamentet betonar att de program och 
åtgärder som inrättas genom instrumentet 
för utvecklingssamarbete måste vara 
förenliga med Europeiska unionens 
politiska mål, särskilt vad gäller 
migration.

Or. fr

Ändringsförslag 3
Bernhard Zimniok

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. 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 

2. 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 
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ramen för instrumentet för 
utvecklingssamarbete och insisterar på att 
unionen för att framgångsrikt bekämpa 
fattigdom på lång sikt måste ta itu med 
orsakerna till fattigdom och ojämlikhet.

ramen för instrumentet för 
utvecklingssamarbete och insisterar på att 
unionen, för att ha en bättre möjlighet att 
stödja fattigdomsminskning i 
mottagarländerna, bör koncentrera stödet 
till mottagarna i syfte att ta itu med 
orsakerna till fattigdom och ojämlikhet.

Or. en

Ändringsförslag 4
Beata Kempa

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. 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 för att framgångsrikt bekämpa 
fattigdom på lång sikt måste ta itu med 
orsakerna till fattigdom och ojämlikhet.

2. 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 för att framgångsrikt främja 
välståndsskapande och bekämpa fattigdom 
på lång sikt måste ta itu med orsakerna till 
fattigdom och ojämlikhet.

Or. en

Ändringsförslag 5
Hildegard Bentele

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag
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2. 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 för att framgångsrikt bekämpa 
fattigdom på lång sikt måste ta itu med 
orsakerna till fattigdom och ojämlikhet.

2. 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 för att framgångsrikt bekämpa 
fattigdom på lång sikt måste ta itu med 
orsakerna till fattigdom och verka för lika 
möjligheter.

Or. de

Ändringsförslag 6
Ellie Chowns, Michèle Rivasi, Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Benoît 
Biteau
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet beklagar att 
kommissionen inte rapporterar om eller 
övervakar hur unionens budget och politik 
bidrar till hållbar utveckling och 
uppnåendet av målen för hållbar 
utveckling. Parlamentet noterar att 
kommissionen nyligen har offentliggjort ett 
diskussionsunderlag med scenarier för ett 
hållbart Europa. Parlamentet beklagar dock 
att det inte innehåller någon gapanalys om 
vad unionen behöver göra mer i fråga om 
budget, politik och lagstiftning, och att det 
inte heller redogörs för hur unionens 
utgiftsprogram bidrar till genomförandet av 
målen för hållbar utveckling.

3. Europaparlamentet beklagar att 
trots att unionen ställer sig bakom 
hållbarhet och FN:s mål för hållbar 
utveckling, visar revisionsrättens 
särskilda rapport nr 7/2019 att 
kommissionen inte rapporterar om eller 
övervakar hur unionens budget och politik 
bidrar till hållbar utveckling och 
uppnåendet av målen för hållbar 
utveckling. Parlamentet noterar att 
kommissionen nyligen har offentliggjort ett 
diskussionsunderlag med scenarier för ett 
hållbart Europa. Parlamentet beklagar dock 
att det inte innehåller någon gapanalys om 
vad unionen behöver göra mer i fråga om 
budget, politik och lagstiftning, och att det 
inte heller redogörs för hur unionens 
utgiftsprogram bidrar till genomförandet av 
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målen för hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 7
Hildegard Bentele

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet välkomnar att 
till 2018 hade 20,3 % av det EU-
finansierade internationella samarbetet 
och utvecklingsbiståndet avsatts till att 
bekämpa klimatförändringarna. 
Parlamentet upprepar sin ståndpunkt att i 
framtiden bör detta dock mer än 
fördubblas, så att minst 45 % av medlen 
från det föreslagna instrumentet för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete 
och internationellt samarbete för perioden 
2021–2027 går till klimat- och 
miljömålen. Parlamentet efterlyser i detta 
sammanhang bättre tillgång till förnybar 
energi och stöd till investeringar i 
miljöteknik samt kunskapsutbyte, 
utveckling av hållbara leveranskedjor och 
vidareutveckling av den cirkulära 
ekonomin, internationella partnerskap för 
hållbar mark-, skogs-, vatten- och 
resursanvändning liksom investeringar i 
civilskydd och system för tidig varning.

Or. de

Ändringsförslag 8
Ellie Chowns, Michèle Rivasi, Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Benoît 
Biteau
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 4
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar att 
budgetstöd används generellt för att bistå 
utvecklingsländer i deras 
reformansträngningar och för att uppnå 
målen om hållbar utveckling. 
Kommissionen uppmanas emellertid 
bestämt att göra en tydligare bedömning 
och definiera de utvecklingsresultat som 
ska uppnås i varje enskilt fall för 
budgetstöd och framför allt att stärka 
kontrollmekanismerna avseende 
mottagarländernas uppträdande när det 
gäller korruption, respekt för mänskliga 
rättigheter, rättsstatsprincipen och 
demokrati.

4. Europaparlamentet välkomnar att 
budgetstöd används generellt för att bistå 
utvecklingsländer i deras 
reformansträngningar och för att uppnå 
målen om hållbar utveckling. 
Kommissionen uppmanas emellertid 
bestämt att göra en tydligare bedömning 
och definiera de utvecklingsresultat som 
ska uppnås i varje enskilt fall för 
budgetstöd och framför allt att stärka 
kontrollmekanismerna avseende 
mottagarländernas uppträdande när det 
gäller korruption, respekt för mänskliga 
rättigheter, rättsstatsprincipen och 
demokrati. Parlamentet påminner om att 
mobilisering av inhemska resurser är en 
central del av en hållbar 
utvecklingsfinansiering och en av fem 
centrala utmaningar inom 
utvecklingspolitiken som ska åtgärdas 
med hjälp av budgetstöd. Kommissionen 
uppmanas att föra en handels- och 
investeringspolitik som är förenlig med 
detta mål, vilket bl.a. innebär att ta 
hänsyn till de minst utvecklade ländernas 
oro över att de ekonomiska 
partnerskapsavtalen urholkar intäkterna i 
samband med att tullar avskaffas och 
säkerställa en rättvis fördelning av 
beskattningsrätten vid förhandlingar om 
skatte- och investeringsavtal med 
utvecklingsländer, särskilt när det gäller 
omfördelning av skatteintäkter från 
naturresurser.

Or. en

Ändringsförslag 9
Dominique Bilde

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar att 4. Europaparlamentet välkomnar att 
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budgetstöd används generellt för att bistå 
utvecklingsländer i deras 
reformansträngningar och för att uppnå 
målen om hållbar utveckling. 
Kommissionen uppmanas emellertid 
bestämt att göra en tydligare bedömning 
och definiera de utvecklingsresultat som 
ska uppnås i varje enskilt fall för 
budgetstöd och framför allt att stärka 
kontrollmekanismerna avseende 
mottagarländernas uppträdande när det 
gäller korruption, respekt för mänskliga 
rättigheter, rättsstatsprincipen och 
demokrati.

budgetstöd används generellt för att bistå 
utvecklingsländer i deras 
reformansträngningar och för att uppnå 
målen om hållbar utveckling.  
Kommissionen uppmanas emellertid 
bestämt att göra en tydligare bedömning 
och definiera de utvecklingsresultat som 
ska uppnås i varje enskilt fall för 
budgetstöd och framför allt att stärka 
kontrollmekanismerna avseende 
mottagarländernas uppträdande när det 
gäller korruption, respekt för mänskliga 
rättigheter, rättsstatsprincipen och 
demokrati samt mekanismerna för 
utvärdering av resultaten av vidtagna 
åtgärder.

Or. fr

Ändringsförslag 10
Udo Bullmann

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar att 
budgetstöd används generellt för att bistå 
utvecklingsländer i deras 
reformansträngningar och för att uppnå 
målen om hållbar utveckling. 
Kommissionen uppmanas emellertid 
bestämt att göra en tydligare bedömning 
och definiera de utvecklingsresultat som 
ska uppnås i varje enskilt fall för 
budgetstöd och framför allt att stärka 
kontrollmekanismerna avseende 
mottagarländernas uppträdande när det 
gäller korruption, respekt för mänskliga 
rättigheter, rättsstatsprincipen och 
demokrati.

4. Europaparlamentet välkomnar att 
budgetstöd används generellt för att bistå 
utvecklingsländer i deras 
reformansträngningar och för att uppnå 
målen om hållbar utveckling. 
Kommissionen uppmanas emellertid 
bestämt att göra en tydligare bedömning av 
hur unionens budgetstöd har bidragit till 
att uppnå målen för hållbar utveckling, 
särskilt mål 10 (minskad ojämlikhet), och 
att stärka kontrollmekanismerna avseende 
mottagarländernas uppträdande när det 
gäller korruption, respekt för mänskliga 
rättigheter, rättsstatsprincipen och 
demokrati.

Or. en

Ändringsförslag 11
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Bernhard Zimniok

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar att 
budgetstöd används generellt för att bistå 
utvecklingsländer i deras 
reformansträngningar och för att uppnå 
målen om hållbar utveckling. 
Kommissionen uppmanas emellertid 
bestämt att göra en tydligare bedömning 
och definiera de utvecklingsresultat som 
ska uppnås i varje enskilt fall för 
budgetstöd och framför allt att stärka 
kontrollmekanismerna avseende 
mottagarländernas uppträdande när det 
gäller korruption, respekt för mänskliga 
rättigheter, rättsstatsprincipen och 
demokrati.

4. Europaparlamentet välkomnar att 
budgetstöd används generellt för att bistå 
utvecklingsländer i deras 
reformansträngningar och för att uppnå 
målen om hållbar utveckling. 
Kommissionen uppmanas emellertid 
bestämt att göra en tydligare bedömning 
och definiera de utvecklingsresultat som 
ska uppnås i varje enskilt fall för 
budgetstöd och framför allt att stärka 
kontrollmekanismerna avseende 
mottagarländernas och 
civilsamhällesorganisationernas 
uppträdande när det gäller korruption, 
respekt för mänskliga rättigheter, 
rättsstatsprincipen och demokrati.

Or. en

Ändringsförslag 12
Beata Kempa

Förslag till yttrande
Punkt 4 – led 1 (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

(1) Europaparlamentsvalet kräver mer 
redovisningsskyldighet och effektivitet för 
unionens biståndsutgifter, eftersom 
utvecklingsmålen inte bara bör definieras 
utan också granskas och övervakas i 
fråga om konkreta resultat och effekter 
för utvecklingen.

Or. en

Ändringsförslag 13
Ellie Chowns, Michèle Rivasi, Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Benoît 
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Biteau
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar 
unionen och dess medlemsstater att inte 
stödja metoder som underlättar skatteflykt 
för transnationella företag och enskilda 
personer, när man inom ramen för 
Europeiska fonden för hållbar utveckling 
strävar efter att uppfylla målet att skapa 
ett företagsvänligt klimat för privata 
investerare i utvecklingsländerna. 
Parlamentet betonar dessutom risken för 
skuldsättning i samband med unionens 
ökade användning av blandfinansiering, 
särskilt i Afrika söder om Sahara och i 
länder i Västindien med begränsade 
inkomster för att betala av sina skulder. 
Parlamentet uppmanar unionen och dess 
medlemsstater att på ett effektivt och 
konsekvent sätt ta itu med 
skatteundandragande, aggressiva 
skatteflyktsmetoder och skadlig 
skattekonkurrens, i linje med principen 
om en konsekvent politik för utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 14
Hildegard Bentele

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet välkomnar att 
kommissionsledamoten med ansvar för 
internationella partnerskap åtagit sig att 
bl.a. involvera Europaparlamentet i 
granskningen av EU:s 
förvaltningsfonder, förbättra insynen i 
alla EU:s utvecklingssamarbeten och 
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användningen av därmed förbundna 
medel samt säkerställa samstämmighet 
mellan EU:s olika politikområden.

Or. de


