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FORSLAG 

Budgetudvalget opfordrer Udviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage 

følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. påpeger, at EU er verdens største donor af udviklingsbistand og tegner sig for næsten 60 % 

af den globale officielle udviklingsbistand; opfordrer ikke desto mindre Kommissionen til 

at fremskaffe tydelige og gennemsigtige data om den del af det samlede budget, der er 

afsat til EU's udviklingsbistand, således at det er muligt at foretage en vurdering af alle de 

europæiske donorers opfølgning på Monterreykonsensussen; udtrykker samtidig sin 

beklagelse over, at niveauet af EU's økonomiske bidrag til udviklingslande ikke er 

tilstrækkeligt synligt, og anmoder Kommissionen om at udvikle passende og målrettede 

kommunikations- og informationsværktøjer med henblik på at øge synligheden af EU's 

udviklingsbistand; 

2. opfordrer EU til at tage hensyn til langsigtede finansieringsbehov ved at fremme og gå i 

spidsen for en mere strategisk, ambitiøs og universel tilgang i overensstemmelse med de 

bæredygtige udviklingsmål; 

3. opfordrer til en fælles international indsats fra de industrialiserede landes og vækstlandenes 

side for at finde ny og supplerende klimafinansiering for udviklingslande, dog ikke på 

bekostning af udviklingsbudgettet, i aftalen om en global klimaindsats, der skal indgås på 

Pariskonferencen i december 2015; 

4. minder om EU's budgettets bidrag til udviklingsfinansiering med 19,7 mia. EUR til 

udviklingssamarbejde og 6,8 mia. EUR til humanitær bistand mellem 2014 og 2020, 

foruden nødhjælpsreserven på 2,2 mia. EUR; peger ligeledes på Den Europæiske 

Udviklingsfond (EUF) på 30,5 mia. EUR; gør sig til fortaler for, at EUF opføres på EU-

budgettet, hvilket ville medføre fordele såsom øget gennemsigtighed, synlighed, 

effektivitet og virkningsfuldhed; bifalder, den mulighed som midtvejsevalueringen efter 

valget og revideringen af den flerårige finansielle ramme giver for at tage hensyn til de 

stadigt større strukturelle behov for nødhjælp samt til udviklingsbehovene i de fattigste og 

mest skrøbelige lande; 

5. noterer sig, at budgettet for 2015 afsætter 2,4 mia. EUR i forpligtelser (2,1 mia. EUR i 

betalinger) til udviklingssamarbejde og 928,8 mio. EUR i forpligtelser (918,8 mio. EUR i 

betalinger) til humanitær bistand; støtter de skridt, der er taget for at mindske efterslæbet af 

ubetalte regninger, navnlig med henblik på at bevare de mest skrøbelige partneres 

finansielle levedygtighed, og understreger vigtigheden af princippet om paritet mellem 

forpligtelser og betalinger for så vidt angår humanitær bistand, idet kriser opstår hyppigere, 

og midlerne skal udbetales hurtigt; 

6. understreger vigtigheden af, at der fastlægges klare prioriteringer for udgifterne med et 

særligt fokus på foranstaltninger inden for områderne sundhed, uddannelse, energi, 

vandforsyning og infrastruktur; understreger, at der er behov for yderligere bestræbelser og 

forbedringer for så vidt angår bistandseffektivitet gennem en højere grad af koordination 

mellem de forskellige bistandsmekanismer og donorer; 
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7. glæder sig over, at det er EU's urokkelige standpunkt, at indsatsen bør koncentreres om 

kvantitet og kvalitet i udviklingsbistanden; anmoder Kommissionen om at bruge sin 

ekspertise og autoritet til at overtale andre offentlige og private donorer i hele verden til at 

leve op til deres økonomiske løfter; 

8. understreger, at det er absolut nødvendigt, at EU tilstræber det højeste niveau af 

koordination for at opnå sammenhæng med andre politikområder (miljø, migration, 

international handel, menneskerettighederne, landbrug osv.) og at undgå dobbeltarbejde og 

aktiviteter, der ikke hænger sammen; minder om, at udviklingsvenlig politikkohærens blev 

en traktatfast forpligtelse med Lissabontraktaten (artikel 208 TEUF); 

9. understreger, at den officielle udviklingsbistand forbliver et nøgleinstrument for 

udviklingsfinansieringen og opfordrer indtrængende EU og EU's medlemsstater til på ny at 

forpligte sig til målet om 0,7 % af BNI (bruttonationalindkomst); fremhæver desuden 

private investeringers potentiale – hvis de reguleres ordentligt i betragtning af deres bidrag 

til udvikling – og relevansen af innovative finansielle instrumenter til at mobilisere 

sådanne yderligere ressourcer; minder om, at offentlig udviklingsbistand alene er langt fra 

tilstrækkelig til at dække alle investeringsbehov i udviklingslandene; fastholder derfor, at 

blanding og offentlig-private partnerskaber (OPP'er) kan spille en rolle som løftestang og 

middel til at øge udviklingsbistandens virkning, tiltrække privat finansiering og støtte 

lokale virksomheder; understreger imidlertid, at blandet finansiering ikke må blive en 

erstatning for staters ansvar for at opfylde sociale behov og bør styres af principperne om 

effektivitet i udviklingsbistanden; tilskynder til etablering af offentlig-private 

partnerskaber, især på området for forskning i forbindelse med initiativet vedrørende 

innovative lægemidler, såsom Ebola+-programmet; 

10. fremhæver betydningen af udviklingslandenes egen ressourcemobilisering gennem øget 

skatteinddrivelse; understreger, at skatteindtægter er en mere forudsigelig og bæredygtig 

finansieringskilde end udenlandsk bistand; mener, at Unionen kan spille en nøglerolle her 

med hensyn til at støtte udviklingslandene i at skabe relevant administrativ kapacitet, 

bekæmpe skatteunddragelse og manipulering af koncerninterne afregningspriser og hjælpe 

med inddrivelse af stjålne aktiver; 

11. opfordrer indtrængende Kommissionen til, i betragtning af ønsket om at udvide 

anvendelsen af blanding betydeligt i fremtiden, at gennemføre de anbefalinger, som er 

fremsat i Den Europæiske Revisionsrets særberetning om anvendelse af blanding, og til at 

evaluere mekanismen til blanding af lån og tilskud, navnlig hvad angår udvikling og 

finansiel additionalitet, gennemsigtighed og ansvarlighed; 

12. påpeger, at blanding risikerer at føre til en gældsboble, navnlig i Afrika syd for Sahara og 

i de caribiske lande, som har begrænsede indtægter til at betale af på deres gæld; opfordrer 

derfor donorerne til at give bistand til de mindst udviklede lande i form af gavebistand; 

13. fremhæver, at det er meget vigtigt at støtte mikrovirksomheder samt små og mellemstore 

virksomheder, og opfordrer navnlig til en yderligere styrkelse af mikrofinansieringslån og 

garantiordninger; insisterer på, at det er nødvendigt at udvikle lokale og regionale banker 

og andelslånekasser yderligere med henblik på i væsentlig grad at mindske de alt for høje 

rentesatser på markedslån og dermed bedre at kunne støtte samfundsudvikling på lokalt 
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niveau1; 

14. minder om, at udviklingssamarbejde er EU's og medlemsstaternes fælles ansvar, og at det 

er nødt til at være i overensstemmelse med begreberne komplementaritet og koordination; 

fremhæver, at det er nødvendigt at inddrage civilsamfund og lokale myndigheder i 

koordineringsprocessen; 

15. minder om, at nedbringelse og i sidste ende udryddelse af fattigdom ifølge TEUF er EU's 

primære mål på udviklingsområdet, samtidig med at menneskerettighederne, ligestilling 

mellem kønnene, social samhørighed og bekæmpelse af ulighed bør stå centralt i 

udviklingsaktiviteterne; 

16. påpeger, at den globale fattigdom har ændret karakter, idet størstedelen af verdens fattige 

nu lever i mellemindkomstlande, hvilket betyder, at et nyt udviklingsparadigme skal 

afspejle denne nye virkelighed; understreger, at det er nødvendigt at sikre, at de mest 

sårbare befolkninger har adgang til udviklingsmuligheder; minder i denne forbindelse om, 

at kanalisering af bistanden udelukkende via regeringer indebærer en risiko for, at der ikke 

ydes tilstrækkelig finansiering til marginaliserede eller udsatte befolkningsgrupper; 

17. fremhæver betydningen af, at udviklingsbanker mobiliserer yderligere midler med henblik 

på at mindske hullet i finansieringen af infrastruktur samt adgang til kredit i 

udviklingslandene med overvågnings- og resultatevalueringsmekanismer; 

18. opfordrer til en forhøjelse af de beløb, som Den Europæiske Investeringsbank har til 

rådighed i gunstige faciliteter, der går videre end dens nuværende mandater, således at 

banken kan øge sin finansiering til lavindkomstlandene yderligere; 

 

19. opfordrer til et internationalt initiativ til forbedring af kvaliteten af statistikker, data og 

oplysninger for at kunne spore udgifter, investeringer og fremskridt i forbindelse med 

konkrete forpligtelser og mål; glæder sig over den globale indsats for at sikre, at der i 

forbindelse med gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling anvendes data, der er 

tilstrækkeligt opdelt efter indkomst, køn, alder og andre indikatorer, således at virkningen 

af de politikker, der styres af målene for bæredygtig udvikling, kan overvåges effektivt. 

 

                                                 
1 Report on Support for SMEs in Developing Countries Through Financial Intermediaries, Dalberg, November 

2011, www.eib.org. 
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