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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i sin betænkning:

1. minder om, at 2015 er fristen for indfrielse af de af samme grund benævnte 2015-mål og 
det kollektive mål om, at 0,7 % af bruttonationalindkomsten (BNI) skal anvendes til 
officiel udviklingsbistand (ODA/BNI), og at denne frist falder inden for den flerårige 
finansielle rammeperiode 2014-2020; understreger, at der fra 2010 til 2011 er sket et 
alvorligt fald i niveauet af officiel udviklingsbistand (ODA) i 14 EU-medlemsstater og et 
fald i det kollektive ODA/BNI-niveau fra 0,42 % til 0,4 %, hvorfor den næste flerårige 
finansielle ramme (FFR) er en afgørende mulighed for EU-donorerne til at forstærke deres 
indsats for at komme tilbage på rette vej og overholde deres internationale tilsagn; 
fremhæver, at EU's udviklingsbudget fungerer som et supplement til medlemsstaternes 
indsats og hjælper dem med at nå de fastsatte mål, og har en særlig betydelig 
gearingseffekt på nogle medlemsstaters bistandsbudgetter, uanset medlemsstaternes 
størrelse; 

2. er navnlig stolt over, at kvaliteten af EU-hjælpen er blevet væsentligt forbedret gennem 
det seneste årti, således at EU-institutionerne i dag er førende inden for 
bistandseffektivitet og gennemsigtighed1, og opviser målbare og betydelige resultater, 
hvad angår håndgribelige forbedringer af tilværelsen for millioner af mennesker i 
udviklingslandene; minder endvidere om den vitale rolle, som EU-institutionerne spiller 
for samordningen af EU's udviklingspolitik og -bistand og den relative fordel ved EU-
bistand inden for en række områder, som gør det muligt for Unionen at yde sin støtte med 
større effektivitet, virkning og forudsigelighed end de enkelte medlemsstater er i stand til 
gennem bilaterale programmer;

3. understreger, at EU-budgettet spiller en central rolle, idet det giver medlemsstaterne 
mulighed for at samarbejde med lande, hvor de ikke er til stede, og fortsat at støtte lande, 
hvor de har indstillet samarbejdsprogrammer, herunder særlig i skrøbelige stater og 
postkonfliktsituationer; erindrer om, at 31 millioner nu har adgang til drikkevand og 9 
millioner til sanitet søm følge af EU's udviklingsbistand;  5 millioner børn er blevet 
vaccineret mod mæslinger; minder endvidere om, at 9 mio. nye elever får en 
grunduddannelse, 700.000 lærere har fået adgang til uddannelse, og over 
80.000 kvindelige elever er blevet tilmeldt en sekundær uddannelse; opfordrer derfor 
Rådet til at fortsætte sin støtte med tilstrækkelige midler med henblik på at tilføre 
merværdi til den menneskelige udvikling og udrydde fattigdom;

4. glæder sig over forhøjelsen af udgiftsområde 4-finansieringsrammen som foreslået af 
Kommissionen i forhold til FFR 2007-2013; understreger ikke desto mindre, at 
Kommissionens forslag fra 2004 om FFR 2007-2013 var større i faste priser end dens 
forslag for årene 2014-2020; understreger, at udgiftsområde 4, der har været kronisk 
underfinansieret inden for FFR 2000-2006 og 2008-2013, ikke bør blive offer for 

                                               
1 Se bl.a.: ‘European Union Peer Review 2012.’ OECD's Komité for Udviklingsbistand, 24.4.2012; og ‘The 
Quality of Official Development Assistance Assessment 2009: Is Aid Quality Improving?’ Brookings Institution 
and Center for Global Development, 04.02.2012. 
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besparelser i forlængelse af den spareiver, som en række medlemsstater er grebet af; er af 
den mening, at et ambitiøst finansieringsniveau for eksterne instrumenter, som foreslået af 
Kommissionen i dens meddelelse "Et budget for Europa 2020"1, især for instrumentet til 
finansiering af udviklingssamarbejde, humanitær bistand og Den Europæiske 
Udviklingsfond (EUF), der kun tegner sig for henholdsvis 2 %, 0,62 % og 2,96 % af det 
foreslåede, samlede EU-budget, er af afgørende betydning for, at Unionen og dens 
medlemsstater kan indfri deres internationale udviklingsforpligtelser;

5. opfordrer på det kraftigste medlemsstaterne og de europæiske institutioner til snarest 
muligt at indføre en europæisk afgift på finansielle transaktioner; understreger, at en 
væsentlig del af indtægten fra enhver transaktionsafgift, der indføres i Europa, bør gå til at 
finansiere udvikling og bekæmpelse af klimaændringer; understreger endvidere, at den 
flerårige finansielle ramme, såfremt den bliver en af EU's nye egne indtægter, bør bidrage 
til en væsentlig forøgelse af udgiftsområde 4;

6. understreger, at politikken med hensyn til udviklingssamarbejde, som fastsat i artikel 208 i 
TEUF, skal fremstå som og forblive et centralt horisontalt princip i FFR-forhandlingerne;

7. bemærker, at der i de seneste år, bl.a. under indtryk af stadig hyppigere og stadig mere 
ødelæggende naturkatastrofer, år efter år har været utilstrækkelige midler til rådighed til at 
imødegå presserende situationer med naturkatastrofer og humanitære katastrofer; er 
taknemmelig over for EU-borgerne for deres fortsatte stærke og voksende støtte til EU's 
humanitære bistand og de hårdest trængende rundt om i verden2, endda på trods af den 
finansielle og økonomiske krise, der berører en lang række EU-medlemsstater; 
understreger derfor behovet for at sikre passende budgetbevillinger til budgetposterne for 
humanitær bistand og fødevarehjælp under udgiftsområde 4, såvel som til realistiske 
bevillinger til nødhjælpsreserven;

8. forfægter på det kraftigste nødvendigheden af at bibeholde nødhjælpsreserven, som har 
vist sig særlig velfungerende i sin nuværende form som en uprogrammeret reserve uden 
for FFR 2014-2020-lofterne, og opfordrer til at forsyne den med betydelige, realistiske 
midler, der sætter Unionen i stand til at reagere hurtigt på uforudsete behov og pludseligt 
opståede krisesituationer via en ad hoc-anvendelse på ethvert givent tidspunkt; 
understreger, at integreringen af nødhjælpsreserven under udgiftsområde 4, som støttes af 
nogle medlemsstater, risikerer at resultere i en nedgang i de overordnede midler, der er til 
rådighed for EU's eksterne tiltag, navnlig for udviklingsfinansieringen; bifalder stærkt 
Kommissionens forslag om at øge finansieringen til 350 mio. EUR (2011-priser) 
sammenlignet med FFR 2014-2020 og tillade anvendelsen heraf frem til år n+1 som et 
meget positivt skridt i den rigtige retning; fremhæver, at nødhjælpsreserven bør holdes 
uden for FFR-lofterne for at sikre uafhængighed, fleksibilitet og hurtighed, hvilket er 
afgørende for en effektiv indsættelse af humanitær bistand;

9. understreger, at princippet om differentiering skal føre til, at udviklingsfinansiering 
koncentreres om et lavere antal partnerlande, der er støtteberettigede til bilateralt 
samarbejde gennem geografiske programmer, snarere end til en reduktion i 

                                               
1 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
og Regionsudvalget - Et budget for Europa 2020, KOM(2011) 500 endelig af 29.6 2011, s. 20.
2 Se også: Særnummer Eurobarometer 384 "Rapport om humanitær bistand", juni 2012.



AD\911645DA.doc 5/6 PE492.570v02-00

DA

finansieringsinstrumentets samlede finansieringsramme, idet der skal tages hensyn til, at 
EU vil opretholde dets samarbejde med "kvalificerende" partnerlande gennem 
finansieringsinstrumentets regionale og tematiske programmer, som også kræver 
tilstrækkelig finansiering;

10. understreger, at EU har et globalt ansvar, hvad angår at modvirke klimaforandringer; 
erindrer om, at løfter, der er et resultat af København- og Cancunaftalerne, med henblik på 
at hjælpe udviklingslande med at imødegå klimaændringer, skal være nye og udgøre et 
supplement til den nuværende udviklingsbistand, idet der sikres en passende 
overensstemmelse mellem de to politikker; opfordrer derfor til, at EU fastholder sine 
ambitioner, trods den nuværende økonomiske krise, og til at Unionens klimafinansiering 
bliver fuldstændig supplerende til ODA-målet på 0,7 % og kan spores i hele EU-
budgettet; forventer en stærk politisk forpligtelse fra Kommissionen og Rådet i den 
henseende; 

11. bemærker, at Kommissionen har foreslået, at der som en del af finansieringsinstrumentet 
oprettes et helt nyt, panafrikansk program, som skal finansieres med omtrent 4,3 % af 
instrumentets samlede budget og skal supplere de eksisterende geografiske og tematiske 
programmer; understreger, at denne udvidelse af finansieringsinstrumentets 
anvendelsesområde i tilstrækkelig grad skal afspejles i bevillingen til instrumentet;

12. går i princippet ind for, at Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) opføres på budgettet; 
fastholder dog, at indarbejdelsen af EUF i EU-budgettet skal medføre overførsel af al 
EUF-finansiering under udgiftsområde 4 og under ingen omstændigheder må bruges som 
påskud til at beskære de samlede udgifter til EU's optræden udadtil generelt, og til 
udviklingsbistand i særdeleshed, men skal medføre større forudsigelighed i bistanden; er 
af den mening, at der i lyset af den nuværende budgetmæssige og økonomiske krise består 
en alt for stor risiko for, at opførelsen af EUF på budgettet vil føre til en nedgang i det 
samlede finansieringsniveau for samarbejde med AVS-partnerne; opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at efterleve sine tilsagn om snarest muligt at fremlægge forslag til at 
afpasse Parlamentets kontrol af EUF med de kontrolrettigheder, der er gældende 
vedrørende EU's almindelige budget, specifikt instrumentet til finansiering af 
udviklingssamarbejde, såvel som til opførelse af EUF på budgettet fra og med FFR efter 
2020.
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