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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Det Særlige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler i 
en Bæredygtig Europæisk Union efter 2013, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at miljøskader mange steder i verden er en af hovedårsagerne til afsavn, 
og at manglende behørig hensyntagen til udviklingens miljøaspekt kan mindske 
bistandens effektivitet betydeligt eller endog bringe den i fare, mens behandling af 
miljøspørgsmål kan øge bistandens værdier,

B. der henviser til, at den førende gruppe om innovativ finansiering skønner, at det 
finansielle behov til indsatsen for at opfylde årtusindudviklingsmålene i 2015, såvel som 
målet om 0,7 % af BNI i officiel udviklingsbistand (ODA) og målene i forbindelse med 
miljøkrisen er på 324-336 mia. USD om året i perioden 2012-2017,

C. der henviser til, at væksten i den globale økonomi ikke er blevet matchet med indførelse 
af effektive måder til at pålægge den globale økonomiske aktivitet afgifter for at betale for 
globale offentlige goder,

D. der henviser til, at det er nødvendigt med innovative finansieringsmekanismer, hvis vi skal 
opfylde årtusindudviklingsmålene og vore forpligtelser til at afbøde og foretage 
tilpasninger til klimaændringer;

1. minder om, at fristen for at opfylde årtusindudviklingsmålene i 2015 og det samlede mål 
for ODA vil falde sammen med perioden for den næste flerårige finansielle ramme, og at 
der er en reel risiko for, at EU ikke vil opfylde sine internationale forpligtelser på 
udviklingsområdet; minder også om, at årtusindudviklingsmålene er 
minimumsforhåbninger, og at selv om alle mål blev opfyldt, vil det stadig være 
nødvendigt med betydelige midler for at bekæmpe fattigdom og forbedre sundheds- og 
uddannelsesstandarder for verdens fattigste; insisterer derfor på, at et benchmark på 20 % 
af Kommissionens bistand under landeprogrammerne, der er omfattet af instrumentet til 
finansiering af udviklingssamarbejde (DCI), bør øremærkes til grunduddannelse og 
uddannelse på sekundærtrinnet og grundlæggende sundhed;

2. minder om, at verden, siden årtusindudviklingsmålene blev fastsat, har undergået en 
accelererende globaliseringsproces og står over for en finansiel krise uden fortilfælde; 
understreger betydningen af, at medlemsstaterne fortsat stræber efter at nå disse mål;

3. henleder opmærksomheden på behovet for at udvikle en global solidaritetsmekanisme 
som en måde at nå årtusindudviklingsmålene på, påpeger samtidig, at skattely, 
overfakturering og ulovlig kapitalflugt udgør meget store hindringer for udviklingen i 
fattige lande; opfordrer derfor på ny indtrængende EU til inden for rammerne af G20 og 
OECD og internt i EU at tage initiativer til at bekæmpe skattely og skadelige 
skatteordninger;

4. understreger, at der i beretningen fra taskforcen om finansielle transaktioner for udvikling, 
der var bestilt af den førende gruppe om innovativ udviklingsfinansiering, konkluderes, at 
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det vil være teknisk, økonomisk og retligt muligt at gennemføre en international afgift på 
valutatransaktioner og en afgift på alle finansielle transaktioner;

5. opfordrer Kommissionen til at foreslå indførelse af en afgift på finansielle transaktioner på 
europæisk plan i lyset af dens utallige fordele; mener, at den kan bidrage til at stabilisere 
markederne og til at tilvejebringe midler til finanspolitisk konsolidering på nationalt plan 
og foranstaltninger til at udrydde fattigdom og bekæmpe klimaændringer;

6. minder om, at innovativ udviklingsfinansiering ikke har til formål at erstatte ODA, men 
skal supplere den; mener, at indførelsen af en afgift på finansielle transaktioner derfor bør 
sammenkædes med en mere bindende forpligtelse for medlemslandene til at nå målet om 
0,7 % i ODA og til at afsætte yderligere midler til tilpasning til klimaændringer;

7. påpeger, at en af årsagerne til, at årtusindudviklingsmålene ikke er opfyldt, er den 
manglende erkendelse af det bidrag, som miljø, naturressourcer og økosystemer kan yde 
til menneskelig udvikling og fattigdomsudryddelse; beklager i denne forbindelse, at kun 
3 % af EU's nuværende ODA afsættes til miljøspørgsmål; opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at sikre, at miljøspørgsmål integreres i alle eksterne politikker og 
finansielle instrumenter, navnlig i lyset af de nuværende udfordringer med 
klimaændringer og tab af biodiversitet;

8. fremhæver, at den flerårige finansielle ramme bl.a. bør omfatte følgende spørgsmål: 
opfyldelse af årtusindudviklingsmålene, klimaændringer, standsning af tab af biodiversitet 
og overforbrug; understreger navnlig, at den næste flerårige finansielle ramme bør støtte 
sammenhængende politikker, f.eks. ved at sikre, at nogle af EU's udgifter til landbrug, 
fiskeri, handel og energi ikke er i direkte modstrid med udviklingspolitikkens 
målsætninger;

9. kræver, at loftet for udgiftsområde 4 forhøjes betydeligt, navnlig til 
udviklingssamarbejdsinstrumentet (DCI) i betragtning af, at der skal gøres meget mere til 
trods for de sidste syv års få fremskridt med at bekæmpe fattigdom som følge af 
utilstrækkelig effektivitet og koordinering såvel som følgerne af forskellige 
naturkatastrofer, energi- og fødevarekriser og finansielle og økonomiske kriser, navnlig i 
Afrika syd for Sahara og Sydøstasien; påpeger også, at nogle af midlerne til DCI er blevet 
omfordelt til nye ikke-ODA aktiviteter;

10. fremhæver, at mekanismer for udviklingsbistand også bør have til formål at fremme 
skabelse af velstand, idet dette er et afgørende instrument til at bekæmpe fattigdom; 
minder om, at der hvert år går ca. 800 milliarder EUR tabt for udviklingslande gennem 
ulovlige kapitalstrømme, og at det kunne bidrage afgørende til bekæmpelsen af fattigdom 
og gennemførelse af årtusindudviklingsmålene, hvis dette tab blev forhindret;

11. bemærker, at de midler, der har været til rådighed for at håndtere pludselige 
naturkatastrofer og humanitære katastrofer, har været utilstrækkelige, og påpeger, at 
klimaændringer bevirker, at naturkatastrofer bliver stadig hyppigere; anmoder derfor om 
flere midler til instrumentet for humanitær bistand og reserven til nødhjælp;

12. kræver, at der oprettes en tilstrækkeligt finansieret fleksibilitetsmekanisme under 
udgiftsområde 4, for at situationer som f.eks. fødevarekriser og globale økonomiske kriser 
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i fremtiden effektiv og hurtigt kan håndteres;

13. understreger, at eventuelle yderligere midler til udviklingspolitikken bør koordineres og 
skabe effektiv synergi med medlemsstaternes udviklingsprogrammer og med det bredere 
internationale samfunds indsats for at sikre en reel merværdi på europæisk plan;

14. insisterer på, at eksisterende og kommende anmodninger om midler, der har til formål at 
hjælpe udviklingslandene med at bekæmpe klimaændringer eller tilpasse sig følgerne 
deraf, skal være et supplement til de nuværende udviklingsbudgetter samtidig med, at der 
opretholdes et tilstrækkeligt niveau af sammenhæng mellem de to politikker; kræver, at 
der oprettes en separat budgetpost til at finansiere foranstaltninger til at bekæmpe 
klimaændringer; 

15. mener, at kanalisering af midler til Afrika via tre forskellige instrumenter er ineffektivt og 
ikke opfylder Afrikas ønske om at udvikle sig som et forenet kontinent; henstiller derfor 
til, at der udvikles et fælles finansieringsinstrument for Afrika, der tager hensyn til det 
strategiske partnerskab mellem Afrika og EU; opfordrer desuden til, at der ydes øget 
bistand til kapacitetsopbygning til Den Afrikanske Unions institutioner;

16. opfordrer EU til at intensivere sin indsats for at afhjælpe den humanitære situation i alle 
konfliktområder, herunder i Palæstina, navnlig via sin bistand til UNRWA og sin hjælp til 
at forberede den palæstinensiske befolkning på at blive en selvstændig stat;

17. insisterer på, at EU i overensstemmelse med EUF-traktatens artikel 208 bør opfylde sine 
forpligtelser med hensyn til udviklingsvenlig politikkohærens, herunder i betydeligt 
omfang at reformere og nedskære landbrugsstøtten og navnlig standse eksport af overskud 
fra det europæiske marked, der er en følge af prisinnovationsmekanismer og 
eksportrestitutioner, på grund af deres skadelige indvirkning på landbrugere i 
udviklingslandene;

18. bemærker med bekymring, at EU's bistand proportionalt mere er til fordel for 
mellemindkomstlande end lavindkomstlande; påpeger navnlig, at programmeringen af 
EU's bistand, der har til formål at gøre det muligt for udviklingslande at tilpasse sig 
kravene om international konkurrence mere er til fordel for mellemindkomstlande end for 
lavindkomstlande, der er mindre attraktive for udenlandske investeringer;

19. foreslår, at EU revurderer sit donorforhold med mellemindkomstlande, idet mange nye 
økonomier er vokset fra det traditionelle udviklingssamarbejde; forventer i stedet, at EU 
koncentrerer sig om at finansiere de mest trængende befolkninger i disse lande og om de 
fattigste lande, navnlig de mindst udviklede lande;

20. understreger. at innovative finansieringsmekanismer skal udvikles og støttes af 
Kommissionen i langt større omfang end i dag for at skabe integrerende finansiering og 
yde effektiv støtte til SMV'er og mikroselskaber i udviklingslandene; mener, at dette kan 
gøres ved hjælp af forskellige instrumenter, som f.eks. kreditgarantier og revolverende 
fonde i samarbejde med lokale banker og organisationer med en særlig på knowhow inden 
for mikrofinansiering og dermed betydeligt øge virkningen af EU's udviklingsbudget, og 
at dette kræver tæt samarbejde med internationale og bilaterale finansieringsinstitutter;
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21. opfordrer Rådet og Kommissionen til at fremme og arbejde hen imod indførelse af 
følgende innovative finansieringsinstrumenter for udvikling: en afgift på finansielle 
transaktioner, transportafgifter, foranstaltninger til bekæmpelse af ulovlige 
kapitalstrømme, reduktion af pengeoverførselsomkostninger samt et gældsmoratorium 
eller en gældsannullering;

22. påpeger, at bistand ganske vist kan være en form for løftestang for udviklingslandene, 
men at den ikke er nok til at garantere bæredygtig og varig udvikling; opfordrer derfor 
udviklingslandene til at styrke og anvende deres nationale ressourcer og effektivt inddrage 
deres nationale private sektorer og de lokale myndigheder i dagsordenen for 
årtusindudviklingsmålene og tilegne sig øget ejerskab af deres projekter vedrørende 
årtusindudviklingsmålene;

23. minder om, at Lissabontraktaten har fjernet den formelle hindring for at integrere Den 
Europæiske Udviklingsfond (EUF) i EU's almindelige budget; opfordrer derfor på ny til, 
at EUF opføres på budgettet for at øge den parlamentariske kontrol med udviklingen i 
udgifterne i AVS-landene og gøre EU's udviklingspolitik mere konsekvent og effektiv; 
insisterer dog på, at integreringen af EUF i EU's budget ikke må føre til en generel 
nedsættelse af udviklingsmidlerne til de to separate eksisterende instrumenter, og at den 
skal sikre forudsigelighed; understreger også behovet for at sikre AVS-landenes interesser 
ved at øremærke udviklingsmidler til AVS i EU's budget;

24. opfordrer i forbindelse med udarbejdelse af den nye finansielle flerårige ramme til en 
betydelig forøgelse af EIB-lån, der er omfattet af EU-garantien med henblik på at øge 
effektiviteten og synligheden af EU's indsats uden for dets egne grænser med henblik på at 
nå målene for EU's eksterne politikker, der er nedfældet i Lissabontraktaten;

25. opfordrer EIB til at forelægge Kommissionen alle nødvendige oplysninger med henblik på 
at lade et særligt afsnit i årsberetningen om EIB's finansielle transaktioner indeholde en 
detaljeret vurdering af de foranstaltninger, EIB har truffet for at overholde 
bestemmelserne i det gældende mandat om, at garantien ikke dækker transaktioner, der 
direkte eller indirekte tillader eller bidrager til nogen form for skatteunddragelse, og om 
særlig vægt på EIB-transaktioner, der gennemføres ved anvendelse af finansielle 
instrumenter i offshorefinanscentrene;

26. konstaterer med bekymring, at EU's bistand ikke fokuser klart på fattigdomsudryddelse; 
minder om, at begrebet "udvikling", der henviser til kvalitative kriterier, som omfatter 
livskvalitet og forbedring af levevilkårene, ikke bør forveksles med begrebet økonomisk 
vækst, der måles ved hjælp af stigningen i BNP; opfordrer derfor Kommissionen til at 
afholde sig fra en simpel "eksportstyret" eller "vækstorienteret" udviklingspolitik, men i 
stedet at målrette sin bistand mod de mest sårbare, hvilket indebærer udvikling af en 
strategi til fordel for de fattige, gennem finansiering af langsigtede mål, såsom sundhed, 
uddannelse, adgang til energi i landdistrikter, mindre landbrugere, etc.;

27. fastholder, at alle udgifter under udviklingsrelaterede budgetposter skal være målrettet til 
modtagernes økonomiske og sociale udvikling og være udformet til at opfylde ODA-
kriterier, som er fastsat i henhold til definitionen fra OECD's Komité for 
Udviklingsbistand, og anmoder om vandtætte kriterier til at sikre, at udviklingsbudgetter 
ikke kan omfordeles til andre formål;
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28. insisterer på, at Parlamentet gives reelle og effektive beføjelser til at kontrollere 
gennemførelsen af alle EU's udviklingsprogrammer, som det foreskrives i EUF-traktatens 
artikel 290;

29. kræver, at indkøbsprocedurer og betalingsmekanismer forenkles og fremskyndes og gøres 
mere gennemsigtige;

30. kræver bindende national lovgivning og EU-lovgivning for at sikre, at bistandens mål 
opfyldes;

31. kræver, at en større andel af bistandsmidlerne anvendes til små landbrug, udvikling af 
landdistrikter, sundhed og uddannelse;
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