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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om øget udviklings- og bistandseffektivitet
(2019/2184(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til FN's topmøde om bæredygtig udvikling den 25.-27. september 2015 og 
det slutdokument, der blev vedtaget af FN's Generalforsamling den 25. september 2015 
med titlen "Ændring af vores samfund: 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling", og 
særlig mål 17 af verdensmålene for bæredygtig udvikling (verdensmålene), som er 
fastsat deri, og som forpligter FN's medlemsstater til at styrke midlerne til 
gennemførelse af dagsordenen og puste nyt liv i det globale partnerskab for bæredygtig 
udvikling1,

– der henviser til Addis Abeba-handlingsplanen, som er det slutdokument, der blev 
vedtaget på den tredje internationale konference om udviklingsfinansiering afholdt i 
Addis Abeba, Etiopien, den 13.-16. juli 2015 og godkendt af FN's Generalforsamling i 
dennes resolution 69/313 af 27. juli 2015,

– der henviser til rapporten fra 2019 fra FN's tværinstitutionelle taskforce vedrørende 
udviklingsfinansiering om finansiering af bæredygtig udvikling2,

– der henviser til Parisaftalen fra den 21. partskonference (COP 21) under UNFCCC og 
den 11. partskonference, der tjener som møde for parterne i Kyotoprotokollen 
(CMP 11), som afholdtes i Paris (Frankrig) fra den 30. november til den 11. december 
2015,

– der henviser til Pariserklæringen om bistandseffektivitet, som blev vedtaget under det 
andet forum på højt niveau om bistandseffektivitet i 2005, til Accrahandlingsplanen, 
som blev vedtaget under det tredje forum på højt niveau om bistandseffektivitet i 2008 i 
Accra (Ghana), og til resultatet af det fjerde forum på højt niveau om 
bistandseffektivitet, som blev afholdt i Busan (Republikken Korea) i december 2011, og 
som lancerede det globale partnerskab for effektivt udviklingssamarbejde (GPEDC),

– der henviser til Nairobi-slutdokumentet fra det andet møde på højt niveau i GPEDC, der 
blev afholdt i Nairobi (Kenya) i november og december 20163,

– der henviser til GPEDC-mødet på højt niveau, der blev afholdt i New York den 13.-
14. juli 2019 i forbindelse med FN's Politiske Forum på Højt Niveau vedrørende 
Bæredygtig Udvikling,

1 Resolution vedtaget af FN's Generalforsamling den 25. september 2015: 
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Resolution_A_RES_70_1_EN.pdf 
2 Rapport om finansiering af bæredygtig udvikling 2019: 
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR2019.pdf 
3 GPEDC-møde på højt niveau 2016 – Nairobi-slutdokument: http://effectivecooperation.org/wp-
content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Resolution_A_RES_70_1_EN.pdf
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR2019.pdf
http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf
http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf
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– der henviser til det 17. møde i styringsudvalget for det globale møde på højt plan den 
26.-27. marts 2019 i Kampala (Uganda),

– der henviser til GPEDC's rapport fra 2019 med titlen "Making Development 
Cooperation More Effective"4,

– der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder (børnekonventionen) af 
20. november 1989,

– der henviser til artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF), der fastsætter nedbringelse og udryddelse af fattigdom som hovedmålet for 
EU's udviklingspolitik og pålægger Unionen og dens medlemsstater at overholde de 
forpligtelser, som de har godkendt inden for rammerne af FN og andre kompetente 
organisationer, og tage hensyn til målene for udviklingssamarbejdet i de politikker, som 
de gennemfører, og som kan påvirke udviklingslande,

– der henviser til den nye europæiske konsensus om udvikling af 30. juni 20175,

– der henviser til den fælles Afrika-EU-strategi, der blev vedtaget på det andet EU-
Afrika-topmøde i Lissabon i december 2007,

– der henviser til det femte topmøde mellem Den Afrikanske Union og EU den 29.-
30. november 2017 og til erklæringen fra topmødet med titlen "Investing in Youth for 
Accelerated Inclusive Growth and Sustainable Development"6,

– der henviser til den globale strategi for EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik, som 
næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik fremlagde i juni 2016, med titlen "Fælles 
vision, fælles handling: et stærkere Europa",

– der henviser til Rådets konklusioner af 12. maj 2016 om intensivering af fælles 
programmering,

– der henviser til Rådets konklusioner af 16. maj 2019 om årsrapporten 2019 til Det 
Europæiske Råd om EU's udviklingsbistandsmål7,

– der henviser til rapporten fra Vismandsgruppen på Højt Plan fra oktober 2019 med titlen 
"Europa i verden – fremtiden for den europæiske finansielle udviklingsstruktur"8,

– der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 26. marts 2015 
med titlen "Launching the EU International Cooperation and Development Results 
Framework"(SWD(2015)0080) og til Rådets konklusioner af 26. maj 2015 om 

4 Fremskridtsrapport vedrørende det globale partnerskab af 17. juni 2019: http://effectivecooperation.org/blogs-
news-resources/resource-library/ 
5 EUT C 210 af 30.6.2017, s. 1. 
6 https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/33454-pr-final_declaration_au_eu_summit1.pdf 
7 Årsrapport 2019 om EU's udviklingsbistandsmål: https://www.consilium.europa.eu/media/39336/annual-
report-2019-on-development-aid-targets.pdf 
8 Rådets rapport fra 2019 om den europæiske finansielle udviklingsstruktur: 
https://www.consilium.europa.eu/media/40967/efad-report_final.pdf 

https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/33454-pr-final_declaration_au_eu_summit1.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39336/annual-report-2019-on-development-aid-targets.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39336/annual-report-2019-on-development-aid-targets.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/40967/efad-report_final.pdf


RR\1217658DA.docx 5/26 PE648.376v02-00

DA

resultatrammen,

– der henviser til Kommissionens strategiske plan 2016-2020 om internationalt 
samarbejde og udvikling,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. september 2018 om en ny alliance 
mellem Afrika og Europa med fokus på bæredygtige investeringer og jobs 
(COM(2018)0643),

– der henviser til den endelige rapport fra marts 2019 fra Kommissionens taskforce for 
landdistrikter i Afrika med titlen "En dagsorden for Afrika og Europa om omlægning af 
landdistrikter"9,

– der henviser til undersøgelsen fra juli 2019 om anvendelsen af effektivitetsprincipperne 
med titlen "Effectiveness to Impact"10,

– der henviser til sin beslutning af 22. maj 2008 om opfølgning af Pariserklæringen fra 
2005 om bistandseffektivitet11,

– der henviser til sin beslutning af 5. juli 2011 om EU's budgetstøtte til udviklingslande i 
fremtiden12,

– der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2011 om det fjerde forum på højt plan 
vedrørende bistandseffektivitet13,

– der henviser til sin beslutning af 6. oktober 2015 om de lokale myndigheders rolle i 
udviklingslandene i forbindelse med udviklingssamarbejde14,

– der henviser til sin beslutning af 19. maj 2015 om udviklingsfinansiering15,

– der henviser til sin beslutning af 14. april 2016 om den private sektor og udvikling16,

– der henviser til sin beslutning af 7. juni 2016 om EU-rapport 2015 om udviklingsvenlig 
politikkohærens17,

– der henviser til sin beslutning af 13. september 2016 om EU's trustfond for Afrika: 
Konsekvenserne for udvikling og humanitær bistand18,

– der henviser til sin beslutning af 22. november 2016 om forbedring af 

9 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/report-tfra_mar2019_en.pdf
10 Benfield og Como for AECOM International Development Europe (2019), undersøgelse af anvendelsen af 
effektivitetsprincipperne, bestilt af Europa-Kommissionen (projekt nr. 2018/403300/1): 
https://knowledge.effectivecooperation.org/system/files/2019-07/2019_07_Impact_study_final.pdf 
11 EUT C 279E af 19.11.2009, s. 100.
12 EUT C 33E af 5.2.2013, s. 38.
13 EUT C 131E af 8.5.2013, s. 80.
14 EUT C 349 af 17.10 2017, s. 11. 
15 EUT C 353 af 27.9.2016, s. 2.
16 EUT C 58 af 15.2.2018, s. 209.
17 EUT C 86 af 6.3.2018, s. 2.
18 EUT C 204 af 13.6.2018, s. 68.

https://knowledge.effectivecooperation.org/system/files/2019-07/2019_07_Impact_study_final.pdf
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udviklingssamarbejdets effektivitet19,

– der henviser til sin beslutning af 14. februar 2017 om revisionen af den europæiske 
konsensus om udvikling20,

– der henviser til sin beslutning af 16. november 2017 om EU-Afrika-strategien: en stærk 
drivkraft for udvikling21,

– der henviser til sin beslutning af 17. april 2018 om gennemførelsen af instrumentet for 
udviklingssamarbejde, instrumentet for humanitær bistand og Den Europæiske 
Udviklingsfond22,

– der henviser til sin beslutning af 14. juni 2018 om de forestående forhandlinger om en 
ny partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Gruppen af Stater i Afrika, 
Vestindien og Stillehavet23,

– der henviser til sin beslutning af 14. marts 2019 om den årlige strategiske rapport om 
gennemførelsen og opfyldelsen af de bæredygtige udviklingsmål24,

– der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 27. marts 2019 om forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument for naboskab, 
udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde25,

– der henviser til sin beslutning af 28. november 2019 om de igangværende forhandlinger 
om en ny partnerskabsaftale mellem EU og Gruppen af AVS-stater26,

– der henviser til sin beslutning af 28. november 2019 om FN's konference om 
klimaændringer 2019 i Madrid, Spanien (COP 25)27,

– der henviser til sin beslutning af 15. januar 2020 om den europæiske grønne pagt28,

– der henviser til Rådets konklusioner af 26. oktober 2015 om kønshandlingsplanen 2016-
202029,

– der henviser til fælles arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene: Ligestilling 
mellem kønnene og kvinder via EU's eksterne forbindelser 2016-2020 
(SWD(2015)0182),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. september 2012 med titlen 
"Demokratiets rødder og bæredygtig udvikling: EU's engagement i civilsamfundet på 

19 EUT C 224 af 27.6.2018, s. 36.
20 EUT C 252 af 18.7.2018, s. 62.
21 EUT C 356 af 4.10.2018, s. 66.
22 EUT C 390 af 18.11.2019, s. 33.
23 EUT C 28 af 27.1.2020, s. 101.
24 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0220.
25 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0298.
26 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0084.
27 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0079.
28 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0005.
29 https://www.consilium.europa.eu/media/24467/st13201-en15.pdf
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området eksterne forbindelser" (COM(2012)0492);

– der henviser til undersøgelsen "Effektivt udviklingssamarbejde – Har EU leveret? 
Detaljeret analyse af EU's resultater", som Kommissionen har bestilt, og som blev 
offentliggjort i maj 202030;

– der henviser til undersøgelsen fra maj 2020 om effektiviteten af blandet finansiering 
med titlen "Anvendelse af udviklingsfonde til nedbringelse af risikoen forbundet med 
private investeringer: hvor effektivt er det i forhold til at levere udviklingsresultater?"

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 15. maj 2013 med titlen "Styrkelse af 
lokale myndigheder i partnerlande for bedre regeringsførelse og mere effektive 
udviklingsresultater" (COM(2013)0280),

– der henviser til den fælles meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet af 9. marts 2020 
med titlen "Frem mod en omfattende strategi for samarbejdet med Afrika",

– der henviser til rapporten af 10. december 2018 fra OECD (peer reviews vedrørende 
udviklingssamarbejde) om Den Europæiske Union,

– der henviser til henstilling af 22. februar 2019 fra OECD's Komité for 
Udviklingsbistand (DAC) om sammenhængen mellem det humanitære område og 
udvikling og fred,

– der henviser til OECD's rapport af 24. juni 2020 med titlen "Indvirkningen af 
coronakrisen (covid-19) på udviklingsfinansiering"31,

– der henviser til særrapporten af 25. september 2019 om havet og kryosfæren i et klima 
under forandring (SROCC) fra Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC),

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til betænkning fra Udviklingsudvalget (A9-0212/2020),

A. der henviser til, at konteksten for udviklingssamarbejdet har ændret sig gennem årene 
med fremkomsten af nye globale udfordringer såsom klimaændringer og tab af 
biodiversitet, migration, fødevareusikkerhed, interne konflikter, terrorisme og voldelig 
ekstremisme samt udbrud af infektionssygdomme og hyppige og alvorlige 
naturkatastrofer, navnlig i udviklingslandene, som påvirker de mest sårbare; der 
henviser til, at det globale miljø bliver mere komplekst og usikkert med en stigning i 
konflikter og geopolitisk rivalisering; der henviser til, at dette understreger behovet for 
en styrket multilateralisme og en vedvarende indsats for at øge effektiviteten og 
virkningen af EU's bistand;

B. der henviser til, at hele verden er ramt af covid-19-pandemien; der henviser til, at denne 
pandemis indvirkning på udviklingslandene og bistandsmodtagerlandene stadig er uklar 

30https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/eu-development-effectiveness-monitoring-report-
2020_en.pdf
31http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-the-coronavirus-covid-19-crisis-on-
development-finance-9de00b3b/
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og udgør en betydelig belastning for både donorlandes og private investorers 
bistandskapacitet;

C. der henviser til, at covid-19-pandemien, som har ramt alle lande uanset deres 
udviklingsniveau, har sundhedsmæssige konsekvenser, men også økonomiske og 
sociale konsekvenser; der henviser til, at pandemien har indvirkning på 
udviklingssamarbejdet og medfører en forpligtelse til at sikre større effektivitet;

D. der henviser til, at den nuværende pandemi i betydelig grad har forstyrret og kan have 
langvarige virkninger på turisme, søtransport og andre havbaserede sektorer, og at den 
har en negativ indflydelse på økonomierne i mange udviklingslande, herunder de mest 
sårbare lande, små udviklingsøstater og de mindst udviklede lande;

E. der henviser til, at bistandseffektivitet afhænger af, hvordan princippet om 
udviklingsvenlig politikkohærens gennemføres; der henviser til, at der stadig er behov 
for en større indsats for at overholde principperne for udviklingsvenlig politikkohærens, 
navnlig inden for EU's migrations-, handels-, klima- og landbrugspolitikker;

F. der henviser til, at EU's og medlemsstaternes interne og eksterne politikker i 
overensstemmelse med principperne for udviklingsvenlig politikkohærens ikke bør 
påvirke udviklingslandene negativt; der henviser til, at der i stigende grad lægges vægt 
på at fremme EU's eksterne politiske interesser; der henviser til, at EU's eksterne bistand 
fortsat bør sætte udviklingseffektivitet og partnerlandenes behov i centrum i 
overensstemmelse med artikel 208 i TEUF, der fastslår, at nedbringelse og udryddelse 
af fattigdom er det principielle mål for politikken for udviklingssamarbejde;

G. der henviser til, at principperne om udviklingseffektivitet samt alle kilder til 
udviklingsfinansiering bør udnyttes med henblik på at opfylde de mål, der er fastsat i 
Parisaftalen;

H. der henviser til, at verdens befolkning vokser hurtigere end bruttonationalindkomsten 
(BNI), navnlig i Afrika syd for Sahara, hvor befolkningen forventes at blive fordoblet i 
løbet af de næste 30 år til 2,1 mia. i 2050 og 3,8 mia. ved udgangen af dette århundrede; 
der henviser til, at dette til trods for en stærk økonomisk vækst vil øge antallet af 
mennesker, der lever i fattigdom og arbejdsløshed, og påpeger, at der er et presserende 
behov for effektivt at støtte udviklingslandene i deres bestræbelser på at nå 
verdensmålene;

I. der henviser til, at en EU-Afrika-strategi baseret på et ligeværdigt partnerskab 
indebærer, at der tages hensyn til de afrikanske landes særlige udfordringer med hensyn 
til økonomisk diversificering, industrialisering, tab af offentlige indtægter og regional 
integration;

J. der henviser til, at ulighederne mellem landene stadig er meget store, og at ulighed har 
en negativ indvirkning på bistandseffektivitet;

K. der henviser til, at det er vigtigt at iværksætte foranstaltninger, der tager sigte på at 
opbygge og øge modstandsdygtigheden i lokalsamfund, navnlig i skrøbelige 
partnerlande, i lande, der er ramt af konflikter eller naturkatastrofer, og i lande, der 
huser flygtninge;
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L. der henviser til, at børns sundhed og trivsel udgør et vigtigt mål for politikkerne for 
udviklingssamarbejde;

M. der henviser til, at EU, som sammen med medlemsstaterne er verdens største donor af 
officiel udviklingsbistand (ODA) til et samlet beløb på 74,4 mia. EUR, hvilket er 
næsten 57 % af verdens samlede ODA, er fast besluttet på at fremme et effektivt 
udviklingssamarbejde, der sigter mod at sætte en stopper for alle former for fattigdom 
og ulighed og støtte sine udviklingspartnere, så de kan realisere 2030-dagsordenen for 
bæredygtig udvikling; der henviser til, at OECD-DAC's medlemmer i 2019 samlet kun 
brugte 0,3 % af BNI på officiel udviklingsbistand, idet kun fem medlemmer opfyldte 
eller oversteg udgiftsmålet (Det Forenede Kongerige, Sverige, Danmark, Luxembourg 
og Norge);

N. der henviser til, at principperne om nationalt og demokratisk ejerskab og tilpasning, der 
fokuserer på resultater, inklusive partnerskaber, gennemsigtighed og ansvarlighed, bør 
ligge til grund for alle former for udviklingssamarbejde for at sikre, at 
udviklingsmidlerne anvendes effektivt til at nå verdensmålene;

O. der henviser til, at det globale partnerskab for effektivt udviklingssamarbejde (GPEDC) 
har til opgave at fremme principperne om bistandseffektivitet; der henviser til, at det har 
tre strategiske prioriteter, som vil være retningsgivende for dets bidrag til 
iværksættelsen af "handlingsårtiet", nemlig: fremme af udviklingseffektivitet for at 
fremskynde gennemførelsen af 2030-dagsordenen, opbygning af bedre partnerskaber og 
styrkelse af overvågningen af indsatsen;

P. der henviser til, at det i undersøgelsen "Effektivt udviklingssamarbejde – Har EU 
leveret? Detaljeret analyse af EU's resultater" påpeges, at EU's medlemsstater og 
institutioner i ringere grad følger principperne om effektivitet og de dertil knyttede 
indikatorer, navnlig forudsigelighed, brug af indikatorer fra partnerlandenes nationale 
resultatrammer, brug af partnerlandenes offentlige finansforvaltningssystemer, tilsagn 
om at inddrage partnerregeringer i projektevalueringer og gennemsigtig rapportering;

Q. der henviser til, at EU's udviklingspolitik og partnerskaber skal bygge på et bæredygtigt 
politisk og økonomisk samarbejde med partnere på lige fod og sætte respekt for 
menneskerettighederne i centrum; der henviser til, at dets udviklingspolitikker skal tage 
hensyn til situationen for tvangsfordrevne, sårbare befolkningsgrupper og migranter og 
asylansøgere;

R. der henviser til, at EU i betragtning af stigningen i langvarige kriser bør fortsætte sin 
indsats for at operationalisere sammenhængen mellem humanitær bistand og 
udviklingsbistand med henblik på at opnå varige resultater;

S. der henviser til, at opsplitningen af bistand fortsat er en vedvarende udfordring, som 
skyldes det store antal donorer og bistandsorganisationer samt manglende koordination 
af deres aktiviteter og projekter;

T. der henviser til, at det under programmeringsprocessen er væsentligt at sikre en bred 
høring af alle relevante aktører i partnerlandene: lokale myndigheder, nationale 
parlamenter, civilsamfundet, lokale NGO'er, kvindeorganisationer, marginaliserede 
grupper, FN og dets agenturer, SMV'er og den private sektor;
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U. der henviser til, at det er umuligt at maksimere udviklingsresultaterne uden en bottom-
up-tilgang til udvikling; der henviser til, at en bedre udveksling af konkrete eksempler 
og rådgivning om vellykkede projekter i partnerlandene vil bidrage til effektivt at 
gennemføre principperne og opnå de ønskede resultater;

V. der henviser til, at en effektiv inddragelse af den private sektor bør være baseret på de 
fem Kampala-principper, nemlig: inklusivt nationalt ejerskab, resultater og målrettede 
virkninger, inklusivt partnerskab, gennemsigtighed og ansvarlighed, samt at ingen må 
lades i stikken;

W. der henviser til, at der i partnerlandene er flere andre aktører og donorer, der yder 
humanitær bistand og udviklingsbistand;

X. der henviser til, at selv om EU-institutionerne og medlemsstaterne, de lokale og 
regionale myndigheder, internationale organisationer og civilsamfundsorganisationer 
(CSO'er) har store datasæt og megen ekspertise, deles disse ikke i tilstrækkeligt omfang; 
der henviser til, at disse data bør gøres mere tilgængelige og bør anvendes i den 
politiske beslutningstagning;

Y. der henviser til, at trepartssamarbejde er særlig effektivt, når det drejer sig om at 
forbedre samarbejdet om at imødegå fælles udfordringer såsom forebyggelse og 
håndtering af og genopretning efter naturkatastrofer, som bremser og afbryder 
udvikling, sikkerhedsudfordringer i regionen eller tilpasning af små 
virksomhedsmodeller til de nye økonomiske udfordringer, der er opstået under 
coronakrisen;

Z. der henviser til, at udformningen og gennemførelsen af en effektiv bistandspolitik 
kræver en dybere forståelse af bistandens virkning og af det overordnede miljø, hvori 
udviklingsbistanden fungerer;

AA. der henviser til, at tilgængelige og pålidelige bistandsdata styrker gennemsigtigheden af 
bistandsstrømmene og hjælper alle udviklingspartnere i deres planlægnings- og 
koordinationsprocesser; der henviser til, at internationale standarder som fremmet af det 
internationale initiativ vedrørende gennemsigtighed i bistanden (IATI) gør disse data 
sammenlignelige; der henviser til, at opnåelsen af udviklingsresultater og arbejdet hen 
imod verdensmålene kræver detaljerede data om den lokale kontekst, et aftalt sæt 
resultater, der skal fokuseres på, en fælles indsats for at arbejde hen imod dem og en 
hurtig offentlig feedback for at fremme ansvarlighed;

AB. der henviser til, at ligestilling mellem kønnene er et centralt princip i EU's 
udviklingsbistand; der henviser til, at udviklingspolitikkerne har en anden indvirkning 
på kvinder og piger; der henviser til, at der mangler kønsopdelte data på 
udviklingsområdet;

AC. der henviser til, at bistandspolitikker, der fremmer ligestilling, har vist sig at være mere 
effektive med hensyn til at nå verdensmålene, navnlig bekæmpelse af fattigdom og 
fremme af uddannelse;

AD. der henviser til, at der er en reel risiko for, at fordelene ved udviklingsbistand og direkte 
udenlandske investeringer (FDI) og humanitær bistand bliver opfanget af politiske og 
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økonomiske eliter; der henviser til, at dette understreger behovet for 
udviklingssamarbejde, der har til formål at udvirke gennemgribende ændringer i de 
politiske økonomier, navnlig i forbindelse med regeringsførelse, magtfordeling, social 
udstødelse, social beskyttelse og adgang til ressourcer samt interaktion med den globale 
økonomi; der henviser til, at dette understreger behovet for gennem 
udviklingssamarbejde at støtte og fremme principperne om god regeringsførelse, 
retsstatsprincippet, magtens tredeling og fremme af menneskerettighederne;

AE. der henviser til, at De Forenede Nationers Konference for Handel og Udvikling 
(UNCTAD) skønner, at udviklingslandene har behov for 1 billion USD i gældslettelse 
efter covid-19; der henviser til, at Verdensbanken, IMF, G20 og G7 har truffet 
foranstaltninger til lettelse af den offentlige gæld for verdens fattigste lande; der 
henviser til, at disse foranstaltninger bør suppleres med henblik på at give mulighed for, 
at udviklingsbistanden effektivt kan opfylde verdensmålene på områder såsom adgang 
til basale tjenesteydelser, god regeringsførelse og grundlæggende menneskerettigheder i 
udviklingslandene;

AF. der henviser til, at EU er til stede i alle verdenshavene gennem sine oversøiske 
territorier (både regioner i den yderste periferi og oversøiske lande og territorier), og at 
det er afgørende, at det udvikler regionale strategier, der så udførligt som muligt 
inddrager lokalt udtrykte behov;

AG. der henviser til, at de lokale myndigheder har en central rolle at spille med hensyn til at 
nå verdensmålene, og decentraliseret samarbejde bør være kernen i EU's 
udviklingsstrategi;

AH. der henviser til, at udviklingspolitikker skal tage hensyn til tilpasningen til virkningerne 
af klimaændringer, når det gælder fordrivelse af sårbare befolkningsgrupper og 
forværring af sociale uligheder og med henblik på at udrydde fattigdom;

AI. der henviser til, at den indtægt, som udviklingslandene mister på grund af ulovlige 
finansielle strømme, herunder skatteunddragelse, udgør mere end det dobbelte af det 
beløb, de modtager gennem officielle eksterne kilder, herunder udviklingsbistand;

AJ. der henviser til, at EU-institutionernes brug af nationale resultatrammer og 
planlægningsredskaber (forvaltning af offentlige finanser) er faldende, selv om de 
spiller en væsentlig rolle i et effektivt udviklingssamarbejde med hensyn til at nå 
verdensmålene og for at opnå ligestilling mellem kønnene, da de bidrager positivt til 
integrering af kønsaspektet; der henviser til, at der er behov for et større engagement på 
dette område;

1. understreger, at effektivitet betyder, at der sikres større og bedre virkninger, at 
verdensmålene nås, og at ingen lades i stikken; mener, at virkningerne af det europæiske 
udviklingssamarbejde er større, hurtigere og mere bæredygtige, når det bringes i 
overensstemmelse med partnerlandenes egne bestræbelser og lokale behov, koordineres 
med andre donorers indsats og leveres af partnerlandenes institutioner og systemer samt 
af lokale aktører og civilsamfundet, og når det støtter prioriteter, der er blevet aftalt ved 
hjælp af inklusive og retfærdige politiske processer, der sikrer demokratisk, nationalt 
ejerskab og inddragelse af alle interessenter;
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2. understreger, at EU som verdens største donor og en vigtig international aktør for 
regelbaseret multilateralisme og demokrati bør anvende sin stærke værktøjskasse af 
instrumenter og bistandsformer på en koordineret måde for at muliggøre opgavedeling 
og undgå opsplitning af bistanden og identificere de prioriteter, hvor den effektivt kan 
yde den største merværdi;

3. understreger, at EU bør gå i spidsen for anvendelsen af principperne om 
bistandseffektivitet med henblik på at sikre reelle virkninger og opfyldelse af 
verdensmålene – samtidig med at ingen lades i stikken – i sine partnerlande; 
understreger i denne forbindelse den virkning, som brug af EU's udviklingsbistand og 
FDI kan have for håndteringen af de grundlæggende årsager til migration og 
tvangsfordrivelse;

4. understreger behovet for at gennemføre de politiske mål i den nye europæiske 
udviklingskonsensus på en mere strategisk og målrettet måde i hvert partnerland og 
således anvende sammenhængen mellem humanitær bistand og udviklingsbistand og 
respektere principperne for udviklingsvenlig politikkohærens; understreger, at 
bistandsprogrammer bør kombineres med en gældsholdbarhedsanalyse og tage hensyn 
til behovet for at styrke den parlamentariske kontrol i et partnerland;

5. understreger, at EU fortsat nøje skal overvåge anvendelsen af midler og træffe alle 
nødvendige foranstaltninger for at undgå misbrug af støttemidler og sikre overholdelse 
af deres politiske mål og værdier i udviklingssamarbejdet; opfordrer til, at der indføres 
effektive mekanismer, så det endelige bestemmelsessted for disse midler kan 
kontrolleres grundigt, og de projekter, der modtager støtte, kan vurderes;

6. understreger, at god regeringsførelse er en afgørende faktor for en retfærdig og passende 
fordeling af bistanden, og påpeger, at opfyldelsen af verdensmålene og dermed 
effektiviteten af fondene i vidt omfang afhænger af partnerlandenes evne til at anvende 
midlerne på en retfærdig og gennemsigtig måde;

7. opfordrer EU til at engagere sig direkte i og opbygge inklusive bæredygtige 
partnerskaber med oprindelses- og transitlande for migration baseret på de enkelte 
landes specifikke behov og migranternes individuelle forhold;

8. understreger, at principperne i det globale partnerskab for effektivt 
udviklingssamarbejde (GPEDC) bygger på vigtige og varige erfaringer fra tidligere 
udviklingsstrategier og -praksis, herunder både succeser og fiaskoer, og at disse 
principper fortsat er vigtige udtryk for multilateralt samarbejde og koordinering, som 
EU har forpligtet sig til at opretholde; opfordrer Kommissionen til at anvende sit 
medlemskab af GPEDC og OECD-DAC og sin stemme i internationale fora og i de 
internationale finansielle institutioners forvaltningsstruktur til yderligere at styrke 
principperne om effektivitet og tilskynde til tilslutning hertil og gennemførelse af dem i 
alle former for udviklingssamarbejde og af alle involverede aktører;

9. anerkender, at et effektivt udviklingssamarbejde ikke kan gennemføres alene gennem 
EU-samarbejde og kun kan være rigtig effektivt, hvis alle udviklingsaktører 
samarbejder; udtrykker bekymring over, at når andre aktører ikke respekterer og 
gennemfører principperne om effektivitet i deres samarbejdsprogrammer, vil den deraf 
følgende fragmentering og omgåelse af partnerlandenes systemer som en sideeffekt 
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reducere effektiviteten og virkningerne af den samlede bistand, herunder EU's bistand;

10. opfordrer Kommissionen til mindst to gange årligt at offentliggøre en statusrapport om 
bistandseffektivitet, der omfatter fælles planlægning, fælles gennemførelse og fælles 
resultatrammer og tiltag fra EU-institutioner, medlemsstater og lokale og regionale 
myndigheder; understreger, at denne rapport bør baseres på fælles vedtagne 
målsætninger og politiske mål, navnlig verdensmålene og konsensussen; opfordrer 
Kommissionen til under udarbejdelsen af denne rapport at høre interessenterne og til at 
forelægge rapporten for Parlamentet;

11. opfordrer Kommissionen og Rådet til at optrappe den fælles programmering mellem EU 
og dets medlemsstater; påpeger, at EU og medlemsstaterne på landeniveau skal gå 
videre end blot at konsolidere de eksisterende bilaterale udviklingsprioriteter og -
foranstaltninger og tale med én kollektiv europæisk stemme om strategiske spørgsmål i 
den politiske dialog med partnerlandene, som også bør tage hensyn til de regionale 
integrationsorganer som EU-modparter, hvor det er relevant, samt til innovative 
finansieringsmetoder såsom blandet finansiering og garantier, når de er effektive; 
opfordrer til klare, realiserbare tilsagn, der tager højde for tidligere strategier og praksis;

12. opfordrer Kommissionen til at sikre, at der afholdes regelmæssige møder i EU med 
medlemsstaternes repræsentanter, gennemførelsesagenturer, internationale 
organisationer, lokale og regionale myndigheder og civilsamfundsorganisationer i de 
respektive partnerlande med henblik på at identificere udfordringer og muligheder, og at 
den efterfølgende fælles reaktion og gennemførelse opfylder de identificerede behov; 
påpeger, at fælles programmering under ledelse af missionscheferne har vist sig at være 
en succes med hensyn til at sikre politikkohærens på tværs af politiske, handels-, 
udviklings- og sikkerhedsmæssige strategier; opfordrer også EU og dets medlemsstater 
til at deltage i fælles gennemførelse og evaluering og til indførelse af fælles 
ansvarlighedsmekanismer over for borgerne; opfordrer EU til at arbejde sammen med 
utraditionelle donorer, der kan bevise, at de overholder principperne for 
bistandseffektivitet;

13. glæder sig over Rådets konklusioner af 8. juni 2020, hvori det understreges, "at det er 
vigtigt, at alle de aktører, der er involveret i Team Europe, koordinerer tiltag og 
udveksler oplysninger om informations- og kommunikationsindsatsen på landeniveau, i 
EU, i partnerlandene og i globale og multilaterale fora"; anmoder Kommissionen og 
medlemsstaterne om at følge denne tilgang i fremtiden i forbindelse med alle 
udviklingsrelaterede foranstaltninger og al udviklingsrelateret programmering og 
gennemførelse; minder om sine opfordringer fra 201332 og 201733 og anmoder 
Kommissionen om på grundlag af artikel 209 og 210 i TEUF at forelægge et forslag til 
en retsakt om reguleringsaspekter af donorkoordination på EU-plan i forbindelse med 
udviklingsbistand;

14. understreger, at i lyset af den fremtidige gennemførelse af instrumentet for naboskab, 
udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI) bør den fælles 

32 Europa-Parlamentets beslutning af 11. december 2013 med henstillinger til Kommissionen om 
donorkoordination på EU-plan i forbindelse med udviklingsbistand, EUT C 468 af 15.12.2016, s. 73.
33 Europa-Parlamentets beslutning af 14. februar 2017 om revisionen af den europæiske konsensus om udvikling, 
EUT C 252 af 18.7.2018, s. 62.
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programmering og gennemførelse mellem EU, dets medlemsstater og EU's 
udviklingsfinansieringspartnere bygge på principperne om bistandseffektivitet; påpeger 
betydningen af, at der i fællesskab fastsættes strategiske prioriteter og udpeges 
investeringsbehov/-mangler i fasen forud for programmering og efterfølgende ses på, 
hvordan man kan optimere udvalget af bistandsformer i EU-institutionernes 
værktøjskasse, herunder tilskud, budgetstøtte og EIB-lån samt finansiering fra 
medlemsstaterne; er i denne forbindelse bekymret over, at de mindst udviklede lande 
oplever en stigning i bunden bistand, og gentager, at afbinding af bistanden kan 
reducere omkostningerne med 15 til 30 %;

15. opfordrer Kommissionen til at sikre, at programmeringen og gennemførelsen af disse 
retningslinjer koordineres og tilpasses partnerlandenes prioriteter og processer på en 
strategisk måde og fokuserer på at levere resultater og virkninger, der er 
transformerende med henblik på at nå verdensmålene i det enkelte partnerlands 
specifikke kontekst; understreger behovet for at fremme oprettelsen af markeder, der er 
selvbærende, og for at sikre, at der tages hensyn til gode exitstrategier allerede i fasen 
forud for programmeringen; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 
fremskynde bestræbelserne på at afbinde deres officielle udviklingsbistand i 
overensstemmelse med forpligtelserne i konsensussen og til at tilskynde alle, som 
deltager i udviklingssamarbejde, herunder nye vækstøkonomier, til at gøre det samme; 
tilskynder til lokale indkøb og lokalt ejerskab;

16. understreger, at der i Parlamentets mandat vedrørende NDICI opfordres til 
bestemmelser til forbedring af de finansielle aktørers respekt for menneskerettighederne 
og deres overholdelse af miljømæssige og sociale standarder i forbindelse med 
anvendelsen af mekanismer til blandet finansiering og garantimekanismer gennem 
EFSD+-garantien for foranstaltninger udadtil (EAG); minder om, at ifølge Parlamentets 
holdning skal 45 % af finansieringen gennem EFSD+ og EAG afsættes til investeringer, 
der bidrager til klimamål, miljøforvaltning og -beskyttelse, biodiversitet og bekæmpelse 
af ørkendannelse, og 30 % af den samlede finansieringsramme skal afsættes til 
afbødning af og tilpasning til klimaændringer.

17. påpeger, at EU har sat sig ambitiøse miljø- og klimamål, og opfordrer til, at EU støtter 
partnerlandene gennem tæt samarbejde for at hjælpe dem med at nå deres egne klima- 
og miljømål og -strategier, både dem, der er fastlagt i traktaten, og dem, der er 
selvpålagte, da en bæredygtig brug af deres egne ressourcer danner grundlaget for 
mange partnerlandes økonomier og er afgørende for opfyldelsen af verdensmålene;

18. opfordrer derfor EU-institutionerne, medlemsstaterne og andre statslige og ikkestatslige 
aktører, der er aktive inden for udviklingssamarbejde, til at udveksle dokumentation og 
erfaringer om, hvilke former for udviklingstiltag der for det meste er vellykkede, og 
hvilke der er mislykkede, samt hvilke der har vist sig vanskelige at gennemføre eller 
ikke har haft den tilsigtede virkning;

19. glæder sig over den uafhængige rapport fra Vismandsgruppen på Højt Plan om EU's 
finansielle udviklingsstruktur og opfordrer til, at der oprettes en europæisk bank for 
investeringer og bæredygtig udvikling;

20. understreger, at ansvarlighed i forbindelse med alle offentlige udgifter, herunder officiel 
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udviklingsbistand, er af afgørende betydning både i Europa og i partnerlandene; mener, 
at ansvarlighed kræver stærke institutioner, og at det er afgørende at have klare og 
vedtagne mål for EU's officielle udviklingsbistand for at sikre fortsat offentlig støtte til 
EU's udviklingssamarbejde; minder om, at partnerskaber og samarbejde med 
civilsamfundet og NGO'er kan forbedre ansvarligheden i forbindelse med offentlige 
udgifter til officiel udviklingsbistand; påpeger civilsamfundsorganisationernes rolle i 
mobiliseringen af de midler, der er nødvendige for at nå verdensmålene;

21. understreger, at ansvarlighed kræver gennemsigtige og solide procedurer samt 
opmærksomhed på effektivitet og opnåelse af påviselige resultater, grundig forudgående 
og efterfølgende evaluering og kritisk analyse af fejl samt læring om, hvordan der kan 
opnås effektive og bæredygtige resultater; opfordrer derfor Kommissionen til at 
koordinere en europæisk standardisering af effektindikatorer med henblik på at 
sammenligne effektiviteten af projekter mellem medlemsstaterne;

22. tilskynder modtagerlandenes parlamenter til at vedtage nationale politikker for 
udviklingsbistand med henblik på at forbedre donorernes ansvarlighed og 
modtagerregeringernes, herunder de lokale myndigheders, ejerskab, udrydde korruption 
og alle former for bistandsspild og forbedre betingelserne for at modtage budgetstøtte 
samt på lang sigt mindske afhængigheden af bistand;

23. understreger, at det er vigtigt, at EU's officielle udviklingsbistand fokuserer endnu mere 
på at mindske uligheder, udrydde fattigdom, og at ingen lades i stikken;

24. understreger, at en effektiv støtte til landestyrede strategier og kapacitetsudvikling fører 
til en reduktion af børnedødeligheden, og at investeringer i børns velfærd er af 
grundlæggende betydning for at bryde fattigdomscirklen, herunder kampen mod 
tvangsarbejde og udnyttelse af mindreårig arbejdskraft;

25. mener, at anvendelsen af resultatbaserede tilgange er afgørende for EU's partnerlande 
og er et grundlæggende element i deres evne til at opfylde verdensmålene for deres 
borgere; påpeger imidlertid, at det er vigtigt at tage hensyn til forskelligartetheden af de 
specifikke situationer og udfordringer, som partnerlandene står over for, navnlig de 
mindst udviklede lande og skrøbelige lande; opfordrer EU og dets medlemsstater til at 
støtte og anvende partnerlandenes egne nationale rammer for resultatmåling og deres 
overvågningssystemer og statistiske systemer og til – i alle faser – at inddrage alle 
relevante aktører: lokale myndigheder, nationale parlamenter, civilsamfundet, herunder 
kvindeorganisationer og marginaliserede grupper, og den private sektor med fokus på 
SMV'er; understreger, at investeringer i kapacitetsopbygning af lokale 
civilsamfundsorganisationer er en væsentlig forudsætning for effektiv bistand;

26. bemærker, at det på nogle udviklingsområder er vanskeligt at måle 
bistandseffektiviteten, men opfordrer Kommissionen til at undersøge passende 
indikatorer til vurdering og til at anvende resultaterne til at udarbejde landespecifikke 
oplysninger om effektiviteten af udviklingsbistanden og til at udvikle strategier for 
bedste praksis;

27. opfordrer EU og dets medlemsstater til at øge deres engagement i gennemsigtige 
datastrømme gennem løbende investeringer i datavisualisering, statistisk rapportering 
og offentliggørelse af åbne data, anvendelse af internationale standarder såsom IATI 
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(International Aid Transparency Initiative Standard) og ved regelmæssigt at ajourføre 
og udvikle EU Aid Explorer; tilskynder til intensivering af indsatsen på EU-plan for at 
sikre offentlig adgang til og formidling af data og rapportering om anvendelsen af EU's 
udviklingsbistand; gentager i denne forbindelse, at Kommissionen forud for 
dechargeproceduren for det pågældende år bør offentliggøre "Årsrapporten om 
gennemførelsen af instrumenterne til finansiering af EU's optræden udadtil";

28. påpeger, at ligestilling mellem kønnene er afgørende for bæredygtig udvikling, og at 
fremskridt i bekæmpelsen af diskrimination og vold mod kvinder og piger i 
partnerlande bør betragtes som et væsentligt aspekt af bistandseffektiviteten; minder 
om, at udviklingssamarbejde kan have forskellige konsekvenser for piger og drenge og 
for kvinder og mænd;

29. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne samt alle 
udviklingspartnere til at prioritere ligestilling mellem kønnene ved at gøre øget brug af 
kønsmainstreaming, kønsbudgettering og kønsmålretning; understreger endvidere 
behovet for at indsamle sammenlignelige og kønsopdelte data med henblik på at 
fremme en omfattende og harmoniseret tilgang til EU-rapportering om ligestillingsmål 
og støtte kvinder, så de kan udvikle sig til stærke udviklingsagenter i og uden for deres 
lokalsamfund;

30. opfordrer EU og dets medlemsstater til at fremme tilpasningen af deres bistand til 
principperne om effektivitet og de dertil knyttede indikatorer, navnlig forudsigelighed, 
brug af indikatorer fra partnerlandenes nationale resultatrammer, brug af 
partnerlandenes offentlige finansforvaltningssystemer og tilsagn om at inddrage 
partnerregeringer i projektevalueringer samt gennemsigtig rapportering;

31. opfordrer medlemsstaterne til i højere grad at strømline deres bistand med fælles 
europæiske bistandsmål med henblik på at forbedre effektiviteten af EU's 
udviklingspolitik som helhed;

32. støtter en katalytisk og tværgående tilgang, der bygger på decentraliserede og bottom-
up-behovsvurderinger og -programmering, som fremmer lokalt ejerskab, og som er 
baseret på en grundig analyse af situationen og høring af civilsamfundet og andre 
interessenter i hvert enkelt partnerland i tæt samarbejde med lokalsamfund og 
organisationer;

33. tilskynder til en styrkelse af Syd-Syd-samarbejde og trepartssamarbejde, herunder om 
projekter, der fokuserer på mere effektivt regionalt samarbejde og integration samt en 
mere effektiv inddragelse af regionerne i den yderste periferi og de oversøiske lande og 
territorier i gennemførelsen af det europæiske udviklingssamarbejde i deres respektive 
geografiske områder på alle forvaltningsniveauer, med henblik på at støtte opfyldelsen 
af verdensmålene og genopretningen efter covid-19-pandemien; understreger, at 
kapaciteten i mellemindkomstlande, herunder i de lande, som for nylig er fjernet fra 
OECD's Komité for Udviklingsbistands (DAC's) liste over modtagere af officiel 
udviklingsbistand, bør inddrages, hvor det er hensigtsmæssigt.

34. understreger, at det for at gøre udviklingsbistanden mere effektiv, levere varige 
resultater og imødekomme lokale behov, navnlig i forbindelse med langvarige kriser og 
situationer efter kriser, er bydende nødvendigt at forbedre koordineringen af den 
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humanitære bistand og udviklingsbistanden og styrke sammenhængen mellem 
humanitær bistand og udviklingsbistand og dens forbindelser til foranstaltninger 
vedrørende fred og sikkerhed i udviklingslandene; opfordrer EU til at videreudvikle en 
sådan tilgang;

35. anerkender værdien af forudsigelig og fleksibel finansiering, herunder flerårig 
humanitær finansiering til langvarige kriser og udviklingsbistandsprogrammer, som har 
kapacitet til at tilpasse sig uforudsete humanitære kriser;

36. understreger betydningen af at styrke civilsamfundsorganisationerne i deres rolle som 
uafhængige udviklingsaktører; understreger, at et gunstigt og åbent miljø for 
civilsamfundsorganisationer er i overensstemmelse med internationalt vedtagne 
rettigheder og maksimerer civilsamfundsorganisationernes bidrag til udvikling; giver 
udtryk for sin bekymring over, at civilsamfundsorganisationer får stadig mindre 
spillerum i mange partnerlande; opfordrer Kommissionen til at forbedre adgangen til 
finansiering for civilsamfundsorganisationer, herunder i partnerlande;

37. understreger betydningen af at gennemføre udveksling af bedste praksis og 
koordinering af politikker og foranstaltninger samt samarbejde mellem EU og andre 
aktører, f.eks. FN og dets agenturer, som yder bistand i partnerlandene; understreger, at 
dette er endnu mere afgørende i skrøbelige partnerlande, i lande, der er ramt af 
konflikter eller naturkatastrofer, og i lande, der huser flygtninge; mener, at det i denne 
forbindelse er væsentligt at sætte samfundets modstandsdygtighed i centrum og støtte 
foranstaltninger, der tager sigte på at udvikle risikobaserede programmer og 
uddannelsesprogrammer i nødsituationer, øge lokalsamfundets deltagelse og fremme 
partnerskaber;

38. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke samarbejdet med de lokale 
myndigheder i partnerlandene, men også inden for EU; opfordrer til, at budgetstøtte 
som bistandsform også kan anvendes på subnationalt niveau, og til, at mekanismerne 
for omfordeling mellem forskellige forvaltningsniveauer og i de forskellige regioner 
udvikles med det primære formål at mindske forskelle og uligheder i de enkelte lande 
og sikre, at ingen lades i stikken;

39. understreger den rolle, som kirkelige organisationer og missionsorganisationer spiller i 
forbindelse med humanitær bistand og udviklingsbistand og deres betydning på stedet, 
da de er blandt de største NGO'er, der er aktive på udviklings- og bistandsområdet; 
understreger, at samarbejde med religiøse ledere i mange lokalsamfund i 
udviklingslandene ofte er den mest effektive metode til at nå ud til lokale i nød;

40. anerkender civilsamfundets afgørende rolle som partner, både under høringsprocessen 
og som tjenesteleverandør; opfordrer på denne baggrund Kommissionen og 
medlemsstaterne til at anerkende og styrke disse organisationers rolle med henblik på at 
opnå inklusive udviklingspartnerskaber;

41. opfordrer til, at der lægges mere vægt på lokale SMV'er, små landbrugere og styrkelse 
af kvinder, da denne tilgang har vist sig at være særlig effektiv med hensyn til at 
mindske fattigdom og ulighed og styrke civilsamfundet og lokalsamfundene;

42. erkender, at den private sektors rolle – på lokalt, nationalt, bilateralt og internationalt 
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plan – er afgørende for at nå verdensmålene, for at mobilisere yderligere 
udviklingsfinansiering og for overgangen til bæredygtig økonomisk udvikling, vækst og 
velstand;

43. opfordrer til, at der gøres en indsats for at sikre, at den private sektor handler i 
overensstemmelse med udviklingsprioriteterne for de nationale regeringer og 
civilsamfundet i udviklingslandene og de lokale befolkningers behov, navnlig 
marginaliserede og sårbare gruppers behov, og at den private sektors deltagelse i 
udviklingssamarbejdet bringes på linje med principperne for effektivitet og Kampala-
principperne, samtidig med at gennemsigtigheden, overvågningen og evalueringen af og 
ansvarligheden for udenlandske direkte investeringer og de globale værdikæder samt 
respekten for menneskerettighederne og due dilligence-principperne øges;

44. opfordrer EU's institutioner og organer til at etablere en klar og struktureret, 
gennemsigtig og pålidelig ramme for partnerskaber og alliancer med den private sektor i 
udviklingslandene, og understreger, at det sideløbende med en øget rolle for den private 
sektor er vigtigt at udvikle institutionelle kapaciteter;

45. understreger, at alle aktører, herunder den private sektor, skal bidrage til 
effektivitetsdagsordenen gennem participatorisk inddragelse, planlægning og 
gennemførelse, gensidig ansvarlighed og gennemsigtighed, overvågning og evaluering; 
understreger, at donorer bør øge forudsigeligheden og sætte tempoet op, når de arbejder 
med disse aktører som implementeringspartnere og med partnere, der leverer basale 
tjenesteydelser, for faktisk at nå ud til de mest udsatte grupper i befolkningen;

46. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at aktører i den private sektor, 
der er involveret i udviklingspartnerskaber, overholder princippet om virksomhedernes 
ansvar for menneskerettigheder og miljø i hele livscyklussen for projekter i 
overensstemmelse med FN's Global Compact-initiativ om menneskerettigheder, FN's 
retningslinjer om erhvervslivet og menneskerettighederne, ILO's centrale 
arbejdsstandarder og FN's konvention mod korruption; gentager sin opfordring til en 
EU-lovramme til støtte for obligatorisk due diligence for virksomheder for at sikre, at 
EU-investorer handler ansvarligt på internationalt og lokalt plan og bidrager til lokal 
udvikling i udviklingslandene;

47. gentager, at den private udviklingsbistand skal overholde FN's vejledende principper om 
erhvervslivet og menneskerettigheder, ILO's standarder og OECD's retningslinjer for 
multinationale virksomheder; understreger endvidere, at den skal forpligte sig til at sikre 
god regeringsførelse, fattigdomsbekæmpelse og velstandsskabelse gennem bæredygtige 
investeringer samt til at mindske uligheder, fremme menneskerettigheder og 
miljøstandarder og styrke lokale økonomier;

48. understreger, at EU's udviklingsstrategi skal indeholde konkrete foranstaltninger til 
støtte for øget mobilisering af indenlandske ressourcer i partnerlandene, bl.a. støtte til 
bekæmpelse af korruption og udvikling af progressive skattesystemer samt bekæmpelse 
af skatteundgåelse og -unddragelse, for at bevæge sig væk fra en dynamik, der baseret 
på et donor-modtager-forhold, og styrke partnerlandenes ejerskab til 
udviklingsprioriteterne, så målene om bæredygtig udvikling kan opfyldes;

49. glæder sig over EU's anvendelse af forskellige udviklingsfinansieringsredskaber til 
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udryddelse af fattigdom og opnåelse af verdensmålene; understreger, at det er 
nødvendigt, at donorerne prioriterer tilskudsbaseret finansiering, navnlig til de mindst 
udviklede lande, i en situation, hvor fattigere lande allerede før udbruddet af covid-19-
pandemien brugte flere penge på gældsforpligtelser end på sundhedsydelser;

50. noterer sig, at Kommissionen lægger stadig større vægt på mekanismer til blandet 
finansiering og garantimekanismer i EU's udviklingspolitik på bekostning af andre 
bistandsformer; understreger, at selv om blandet finansiering er vokset hurtigt, er der 
kun ringe dokumentation for dens udviklingseffekt, da den største andel i øjeblikket går 
til mellemindkomstlande, og kun en lille andel går til de mindst udviklede lande; 
understreger Revisionsrettens kritiske udtalelse om forvaltningen og effektiviteten af 
Kommissionens gennemførelse af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling 
(EFSD); opfordrer derfor EU og dets medlemsstater til at anvende en forsigtig tilgang til 
blandet finansiering og sikre, at alle de midler, der mobiliseres gennem blanding, er i 
overensstemmelse med principperne for udviklingseffektivitet;

51. opfordrer EU til at fortsætte sin indsats for at støtte partnerlandene i at udforme 
intelligente, målrettede og fleksible politikker, som kan bidrage til at nå verdensmålene 
på den mest effektive måde; minder i denne forbindelse om den afgørende rolle, som 
forskning og udvikling (FoU) spiller med hensyn til at fremme innovation og 
iværksætterkultur med positive afsmittende virkninger på alle sektorer i lokale 
økonomier; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke 
samarbejdet inden for FoU og til at øge investeringerne i den strategiske lokale 
produktionskapacitet, navnlig med hensyn til sundhed og herunder de nyeste 
biofarmaceutiske produkter, med henblik på at mindske afhængigheden af de globale 
forsyningskæder;

52. understreger den vigtige rolle, som civilsamfundsorganisationer spiller med hensyn til at 
identificere behov og yde udviklingsbistand direkte til de fattige, underprivilegerede og 
sårbare; opfordrer imidlertid til en øget koordinering af den bistand, der fordeles blandt 
NGO'er og andre donorer for at sikre forudsigelighed af bistanden og undgå opsplitning, 
overlappende foranstaltninger og de såkaldte "bistandsstedbørn" (lande, der forsømmes 
af udviklingssamfundet);

53. opfordrer Kommissionen til at revurdere, hvorvidt de administrative forpligtelser 
vedrørende adgang til EU-finansiering er forholdsmæssige; beklager i denne 
forbindelse, at EU-tilskud bliver mere og mere utilstrækkelige og mindre og mindre 
attraktive for NGO'er som følge af krav om at begrænse støtteomkostningerne og 
forøgelse af de administrative og revisionsmæssige byrder;

54. opfordrer Kommissionen til at oprette et netværk af og indgå i dialog med pålidelige 
ikke-statslige partnere såsom lokale civilsamfundsorganisationer, kirker, trosbaserede 
organisationer og specialiserede agenturer i medlemsstaterne med henblik på 
gennemførelse af små projekter;

55. bekræfter, at investeringer i lokal og national infrastruktur på forskellige niveauer i 
forbindelse med centrale lokale og nationale projekter er den mest effektive måde at 
fremme og styrke den økonomiske og sociale udvikling for hele befolkningen på;

56. understreger, at det er nødvendigt at knytte gældslettelsesforanstaltninger sammen med 



PE648.376v02-00 20/26 RR\1217658DA.docx

DA

en yderligere mobilisering af den officielle udviklingsbistand (ODA); opfordrer til, at 
multilateral og kommerciel gæld medtages i G20's initiativ for suspension af 
gældsbetjeningen (DSSI); understreger behovet for at sikre deltagelse af alle kreditorer, 
herunder Verdensbanken og andre multilaterale udviklingsbanker, samt private 
kreditorer, i DSSI og eventuelle yderligere tilbud om gældssanering; opfordrer til, at der 
oprettes en multilateral gældssaneringsmekanisme, der skal behandle både covid-19-
krisens konsekvenser og finansieringskravene i 2030-dagsordenen;

57. henleder opmærksomheden på, at uddannelsesprogrammer for lokalt ansatte og lokale 
operatører spiller en særlig vigtig rolle med hensyn til at sikre kontinuitet i de projekter, 
der støttes af EU i partnerlandene, og dermed øge ejerskabet og ansvarligheden;

58. understreger den centrale rolle, som officiel udviklingsbistand spiller med hensyn til at 
opfylde dagsordenen for udviklingseffektivitet; understreger, at officiel 
udviklingsbistand er mere fleksibel, forudsigelig og regnskabspligtig end andre 
pengestrømme, der potentielt bidrager til udvikling; advarer mod, at ODA-kriterierne 
udvandes med henblik på at dække udgifter, som ikke er direkte knyttet til fremme af 
bæredygtig udvikling i udviklingslande;

59. gentager sin anmodning til Rådet og medlemsstaterne om at fastsætte en klar tidsplan 
for at nå målet om at øge ODA-budgettet til 0,7 % af BNI, herunder den internationale 
forpligtelse til at afsætte 0,15-0,2 % af BNI til officiel udviklingsbistand til de mindst 
udviklede lande, og til Kommissionen om at forelægge en konkret handlingsplan for, 
hvordan yderligere ressourcer vil blive anvendt til at nå verdensmålene; understreger, at 
bistandens effektivitet ikke kan træde i stedet for passende støttebeløb, og at det er af 
stor betydning, at målet på 0,7 % for officiel udviklingsbistand opretholdes eller 
overstiges; gentager, at EU-budgettet bør yde et betydeligt bidrag til at øge EU's 
samlede officielle udviklingsbistand;

60. gentager sin støtte til, at følgende mål indgår i NDICI: at 20 % går til social inklusion 
og menneskelig udvikling, og at mindst 85 % af ODA-finansierede projekter har 
ligestilling mellem kønnene og kvinders og pigers rettigheder og indflydelse som 
hovedmål eller et væsentligt mål som defineret af OECD/DAC;

61. opfordrer til større politikkohærens i forbindelse med udvikling, hvilket har til formål at 
sikre, at ingen EU- eller medlemsstatspolitikker har negative virkninger for 
udviklingslandene eller modstridende mål;

62. bemærker med stor bekymring, at EU og medlemsstaterne på nuværende tidspunkt 
knytter betingelser om udviklingslandenes samarbejde om migrations- og grænsekontrol 
til ydelsen af bistand, hvilket tydeligvis bekymrer donorerne og er i modstrid med de 
vigtigste internationalt aftalte principper for udviklingseffektivitet; minder om, at 
bistand skal bidrage til at udrydde fattigdom, mindske ulighed, respektere og støtte 
menneskerettigheder og opfylde humanitære behov og aldrig må være betinget af 
migrationskontrol;

63. gentager, at det ikke er foreneligt med de aftalte principper for udviklingseffektivitet at 
gøre tildelingen af støtte betinget af samarbejde med EU om migrations- og 
sikkerhedsspørgsmål;
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64. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, regeringerne 
og parlamenterne i OECD's medlemsstater, EU-Udenrigstjenesten, Den Europæiske 
Investeringsbank, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, 
Verdensbankgruppen, Den Afrikanske Union, medformændene for Det Globale 
Partnerskab for Effektivt Udviklingssamarbejde, FN's udviklingsprogram og FN's 
Afdeling for Økonomiske og Sociale Anliggender, OECD og Den Interparlamentariske 
Union.
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BEGRUNDELSE

Som aftalt i den europæiske konsensus om udvikling er EU fast besluttet på at støtte 
gennemførelsen af verdensmålene for bæredygtig udvikling i vores udviklingspartnerlande 
inden 2030. Med denne betænkning ønsker ordføreren at understrege, at det haster med en 
strategisk anvendelse af de eksisterende redskaber til bistandseffektivitet af alle EU's 
udviklingsaktører. 

Vi kan ikke fortsætte, som vi plejer. Verden bliver stadig mere kompleks. Geopolitisk 
rivalisering med hensyn til indflydelse og ressourcer og interne konflikter eskalerer. 
Virkningerne af klimaændringerne påvirker de mest sårbare. Verdens befolkning vokser 
hurtigere end bruttonationalindkomsten, hvilket øger antallet af fattige og arbejdsløse. Fra 
2030 forventes 30 millioner unge afrikanere hvert år at komme ind på arbejdsmarkedet. Disse 
udfordringer peger på, at udviklingssamarbejdet hurtigt skal have en reel virkning og bidrage 
til en fredelig bæredygtig udvikling med indkomstsikkerhed og muligheder. 

Til trods for gode intentioner er EU-institutionerne og medlemsstaterne stadig primært styret 
af deres institutionelle eller nationale mål og interesser. Ved at koordinere vores indsats på en 
sammenhængende måde og ved at anvende de effektive værktøjer til bistandseffektivitet, som 
vi råder over, kan vores finansielle engagement have en kraftig virkning og sætte vores 
partnerlande i stand til at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling. 

EU bør som verdens største donor samt den stærkeste internationale aktør, der fremmer 
demokrati og menneskerettigheder, gå i spidsen. Vi er nødt til at gennemføre de politiske mål 
i EU's konsensus om udvikling på en mere strategisk og målrettet måde i hvert partnerland 
ved at styrke og supplere EU's udenrigspolitiske mål og værdier. Tilsagn og principper om 
bistandseffektivitet og internationale forpligtelser vedrørende finansieringsbehov er på plads. 
EU har en stærk værktøjskasse med instrumenter og bistandsformer. 

Der er masser af muligheder for, at EU kan bevæge sig videre på en mere omfattende og 
koordineret måde:

For det første ved at anvende den igangværende programmering, der er forbundet med NDICI 
som en mulighed for at styrke koordineringen. Fælles programmering skal gå hånd i hånd 
med fælles gennemførelse: EU bør i fællesskab fastsætte strategiske prioriteter og kortlægge 
investeringsbehov/-mangler i fasen forud for programmering og efterfølgende se på, hvordan 
man kan optimere udvalget af bistandsformer i EU-institutionernes værktøjskasse, herunder 
tilskud, budgetstøtte og EIB-lån samt finansiering fra EU's medlemsstater. 

For det andet ved fortsat at støtte de sektorer, hvor projekter har været vellykkede, og hvor der 
er et stort potentiale for fremtidig bæredygtighed. Ved at bruge en katalysatortilgang: udvælge 
sektorer, hvor et partnerland har incitamenter til at fortsætte et projekt uden finansiering.

For det tredje ved at udnytte erfaringerne fra en fælles EU-videnbase på en strategisk og 
resultatorienteret måde, når der udpeges prioriterede sektorer i et land. 

For det fjerde ved at gennemgå vurderinger af vellykkede og mislykkede projekter, hvor 
mulighederne for bæredygtighed er høje. F.eks. kan man vælge de sektorer, der hidtil har 
modtaget budgetstøtte, og hvor investeringsbehovene kan imødekommes gennem en 
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kombination af lån fra EIB/medlemsstaternes finansinstitutioner og ekspertise. 

For det femte ved at bruge det indgående kendskab i EU's og medlemsstaternes 
hovedkvarter/delegationer til, hvilke bistandsformer der er vellykkede og mislykkede i 
bestemte sektorer på stedet. Ved at fortsætte med at skræddersy EU's bistandsformer til den 
lokale kontekst, der afspejler landets behov og kapacitet. 

For det sjette ved at bruge bistandseffektivitetværktøjerne til at forbedre gennemsigtigheden 
med vores partnerlande. 

Vi behøver ikke at opfinde hjulet igen. I betragtning af finansieringsgabets størrelse og de 
begrænsede fremskridt med hensyn til at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling er tiden 
inde til at være strategisk og drage fuld fordel af alle EU-institutionernes og EU-
medlemsstaternes samlede finansielle vægt og viden – og bruge de unikke 
bistandseffektivitetsværktøjer, der er til rådighed – til at opnå reelle virkninger og fremskridt.
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MINDRETALSUDTALELSE

jf. forretningsordenens artikel 55, stk. 4
Bernhard Zimniok

Den globale situation er lige så kompleks og usikker som tidligere, og det er nødvendigt at rette 
op på de mange tilfælde af misbrug af offentlige midler og ineffektivitet i de fleste 
bistandsinterventioner med henblik på at imødekomme de tiltænkte modtageres behov samt 
anvendelsen af selve udviklingsbistanden. EU skal sikre fuld gennemsigtighed i 
forhandlingerne med NGO'er/civilsamfundsorganisationer og statskontrollerede organisationer 
(GONGO'er); EU skal sikre, at det overvejende ulovlige miljø, inden for hvilket de fleste 
modtagere af bistandsmidler opererer, reguleres og afsløres, og at der handles herpå for at 
standse hovedproblemet med misbrug af midler. Alle EU's udviklingsinterventioner skal starte 
med at sikre fuld gennemsigtighed, ansvarlighed, effektivitet og bæredygtighed med hensyn til 
deres virkning i praksis, selv inden sådanne interventioner godkendes. Al EU-bistand skal 
naturligvis ledsages af betingelser for at dæmme op for den massive ulovlige indvandring til 
Europa og andre uønskede eksterne aktioner, der iværksættes af de støttemodtagende 
nationalstater, så vi kan redde liv. Samtidig er der imidlertid behov for, at alle 
bistandsinterventioner respekterer modtagernes lokale kultur og undgår neokoloniale processer, 
der har til formål at gennemtvinge en kulturel ændring hos modtagerne, da dette hverken er 
moralsk forsvarligt eller holdbart med hensyn til at opnå en reel udvikling.
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