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FORSLAG 

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

følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. er overbevist om, at det forhold, at Cotonouaftalen og Unionens flerårige finansielle 

ramme (FFR) udløber samtidig, giver mulighed for, at det endelig kan besluttes, at Den 

Europæiske Udviklingsfond (EUF) – det geografisk bredest dækkende instrument inden 

for udviklingssamarbejde – skal opføres på budgettet på betingelse af klare garantier for 

øremærkning af midler til AVS-EU-samarbejdet og opretholdelse af samme 

finansieringsniveau; mener, at EUF's aktuelle struktur udgør en anomali, som ligger til 

grund for flere forskellige mangler; understreger, at opførelsen på budgettet vil styrke 

udviklingsbistandens legitimitet, effektivitet og forudsigelighed og samtidig sikre bedre 

politisk sammenhæng og synlighed, forudsat at disse EUF-midler bliver et supplement til 

det nuværende EU-budget; gentager, at opførelsen af EUF på budgettet vil muliggøre en 

forenkling og harmonisering af rammen for udviklingsbistanden; minder om, at EUF, selv 

hvis den opføres på budgettet, bør omfatte benchmarks, der er tilpasset EU-samarbejdet, 

som f.eks. de gældende benchmarks vedrørende menneskelig udvikling og 

klimaændringer; 

2. påpeger, at EU-budgettet allerede omfatter instrumenter, som er rettet mod specifikke 

partnere, og at opførelsen af EUF på budgettet kan udformes på en sådan måde, at de 

privilegerede forbindelser mellem AVS og EU fremmes og afspejles heri med henblik på 

at fremme bæredygtig udvikling; opfordrer Kommissionen til at forelægge en køreplan, 

der tager hånd om ovennævnte spørgsmål, før den fremlægger de nødvendige forslag til 

den næste FFR; 

3. minder om, at bekæmpelse af fattigdom er Unionens overordnede mål for 

udviklingssamarbejdet og en af de primære måder til at tackle de grundlæggende årsager 

til tvungen migration og tvangsfordrivelse; advarer – for så vidt angår EU's trustfond for 

Afrika – imod at omfordele bevillinger, så de ikke anvendes til deres oprindelige formål, 

og derved handle i strid med retsgrundlagets formål; henstiller, at der tages skridt til at 

fortsætte gennemførelsen af foranstaltninger, der er udformet til at styrke 

lokalsamfundenes selvbestemmelse og position, så de bedre kan varetage egne interesser 

på en ansvarlig og bæredygtig måde; minder også om den positive rolle, som 

fredsfaciliteten for Afrika spiller som et vigtigt instrument til stabilisering, og forventer, at 

der som led i EUF's opførelse på budgettet findes en løsning, som kan sikre dens 

fortsættelse under fuld overholdelse af traktaten; 

4. noterer sig Kommissionens meddelelse af 7. juni 2016 om oprettelsen af en ny ramme for 

partnerskaber med tredjelande som led i den europæiske dagsorden for migration; 

bemærker, at EU-budgettets og EUF's bidrag til pakken på 8 mia. EUR udelukkende 

består af bistand, som allerede var planlagt; opfordrer til, at udviklingsbistanden til 

støttemodtagere ikke bringes i fare, og til, at migrationsrelaterede initiativer finansieres 

med nye bevillinger; 

5. går ind for at blande tilskud med finansielle instrumenter med henblik på at strømline 

projekternes finansiering og sikre deres bæredygtighed for at maksimere 

udviklingsbistandens virkning og tage fat på markedssvigt og investeringskløfter; 
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understreger, at innovativ finansiering ikke må erstatte tilskud eller de udviklede landes 

ansvar med hensyn til officiel udviklingsbistand (ODA) eller udviklingslandenes ansvar 

for at levere grundlæggende offentlige tjenesteydelser; bemærker hensigten om at lancere 

en ekstern investeringsplan i Afrika og Middelhavsområdet med udgangspunkt i Den 

Europæiske Fond for Strategiske Investeringer; kræver, at der sikres en klar additionalitet 

i forhold til de eksisterende finansielle instrumenter og blandingsplatforme, bl.a. ved 

hjælp af nye bevillinger, og opfordrer til, at Parlamentet inddrages fuldt ud i forbindelse 

med udarbejdelsen af denne plan. 
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