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FORSLAG 

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

følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. understreger, at den udviklingsbistand, som ydes over EU-budgettet, mindst skal holdes 

på samme niveau som angivet i den flerårige finansielle ramme og fortsat skal fokusere 

på den langsigtede indsats for at bekæmpe fattigdom; opfordrer til, at der rettes særlig 

fokus mod de mindst udviklede lande; 

2. anerkender, at der ikke findes noget land, som har udviklet sig uden at indgå i nogen 

form for yderligere handelsmæssig forbindelse med nabolandene og resten af verden; 

tilskynder til yderligere finansiering af "bistand til handel"-aktiviteter for at gøre det 

muligt for udviklingslandene i langt højere grad at deltage i globale værdikæder i 

fremtiden; understreger i denne forbindelse, at en sådan finansiering bør bidrage til 

inklusiv og bæredygtig vækst og fremme høje arbejds- og miljøstandarder; understreger 

endvidere den voksende betydning af digital konnektivitet med henblik på at opnå en 

mere ligelig fordeling af globaliseringens fordele til gavn for udviklingslandene; 

3. understreger, at de dramatiske humanitære behov som følge af et i hidtil uset omfang 

antal konflikter og klimarelaterede katastrofer nødvendiggør en fuldstændig udnyttelse 

af marginen under udgiftsområde IV for at imødegå udfordringerne og bidrage til at 

forhindre nye kriser; understreger nødvendigheden af at øge den europæiske 

humanitære bistand uden for EU's naboskab; 

4. understreger behovet for, at EU's budget i tilstrækkelig grad bidrager til gennemførelsen 

af 2030-dagsordenen og dens 17 mål for bæredygtig udvikling (SDG); minder om, at 

gennemførelsen af denne dagsorden skal ske på tværs af Unionens interne og eksterne 

politikker samt på en afbalanceret og sammenhængende måde integrere de tre 

dimensioner af bæredygtig udvikling, samtidig med at der tages højde for de indbyrdes 

forbindelser mellem de forskellige mål for bæredygtig udvikling; 

5. bemærker, at kravet om, at 20 % af bistanden under instrumentet til finansiering af 

udviklingssamarbejde (DCI) skal afsættes til grundlæggende sociale tjenesteydelser, 

navnlig sundhed og uddannelse, ikke bliver opfyldt for perioden 2014-20171; mener, at 

det er nødvendigt med en styrkelse af investeringerne i menneskelig udvikling, navnlig i 

forbindelse med adgangen og rettighederne til seksuel og reproduktiv sundhed, med 

henblik på at modvirke de negative konsekvenser af genindførelsen af den såkaldte 

globale mundkurv ("Global Gag Rule"); 

6. minder om, at DCI-budgetposten for menneskelig udvikling i 2017-budgettet blev 

skåret ned i forhold til den første flerårige planlægning; noterer sig, at Kommissionen 

oplyser, at der her kun var tale om en udskydelse og ikke en nedskæring af programmet; 

mener, at det derfor er vigtigt at bevare en væsentlig forhøjelse af budgetposten for 

menneskelig udvikling i forhold til sidste års budget; 

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

                                                 
1  https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/draft-eval-report-dci_en.pdf 
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mellemstore virksomheder, og opfordrer navnlig til en yderligere styrkelse af 

mikrofinansieringslån og garantiordninger; 

8. tilskynder til oprettelse af institutioner for tosporet erhvervsuddannelse i 

udviklingslandene, hvor unge, mens de følger et erhvervsfagligt lærlingeprogram med 

vægt på praktiske aspekter af et erhverv, også vil deltage i teoretiske forelæsninger på 

specialiserede erhvervsfaglige skoler; 

9. opfordrer til at udvide "Erasmus for unge iværksættere" -programmet ud over Europas 

grænser, navnlig så det kommer til at omfatte udviklingslandene, og til samtidig at 

tilvejebringe de nødvendige finansielle midler hertil; 

10. mener, at anvendelsen af Unionens budget til at reagere på migrationsudfordringen bør 

ledsages af en fælles politik på området; understreger desuden, at udviklingsbistand 

ikke må gøres betinget af samarbejde om migrationsanliggender, såsom 

grænseforvaltning eller tilbagetagelsesaftaler; minder om, at migrations- og 

flygtningekrisen har haft betydelige følger for EU's budget og fortsat vil kræve en 

dynamisk reaktion i de kommende år; 

11. anerkender fuldt ud den komplekse karakter af mange udfordringer og behovet for 

flerdimensionelle og supplerende foranstaltninger, men insisterer på, at der er behov for 

klarhed i finansieringsordninger og respekt for internationale forpligtelser; gentager sin 

afvisning af at anvende udviklingsbevillinger til ikkeudviklingsformål og understreger, 

at midler, som ikke opfylder kriterierne for officiel udviklingsbistand (ODA), skal 

findes andre steder end inden for rammerne af instrumentet til finansiering af 

udviklingssamarbejde; beklager den manglende parlamentariske kontrol med de nye 

trustfonde; understreger, at enhver mekanisme, der drager fordel af DCI, navnlig EU's 

nødtrustfond for Afrika, bør tjene til at opfylde reelle langsigtede udviklingsmål og 

forholde sig til partnerlandenes udviklingsbehov og ikke til donorernes politiske mål; 

minder om sin udtalelse af 5. juli 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 230/2014 

af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument, der bidrager til stabilitet og fred, der 

udelukker ethvert bidrag fra DCI til finansiering af instrumentet, der bidrager til 

stabilitet og fred; 

12. understreger, at Unionen og medlemsstaterne skal opfylde deres kollektive tilsagn, som 

blev bekræftet i 2015, om at øge den officielle udviklingsbistand til 0,7 % af deres 

bruttonationalprodukt senest i 2030; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 

forelægge en bindende tidsplan for en gradvis forøgelse i retning af dette mål; 

13. understreger betydningen af at øge tildelingen af midler, der har til formål at støtte god 

regeringsførelse, demokrati og retsstatsprincippet i udviklingslandene med henblik på at 

fremme ansvarlige og gennemsigtige institutioner, støtte kapacitetsopbygningen og 

fremme deltagelsesbaseret beslutningstagning og offentlig adgang til information; 

14. gentager, at Det Forenede Kongeriges bidrag beløber sig til 15 % af EU's budget for 

udviklingsbistand; opfordrer Kommissionen og Rådet til at deltage i en fælles refleksion 

over ambitionerne og prioriteterne for EU's udviklingsbistand efter Brexit; 

15. mener, at den hastigt stigende anvendelse af trustfonde, som skyldes manglende 
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ressourcer, underminerer budgettets enhed og er i strid med kravene om 

gennemsigtighed og demokratisk ansvarlighed; gentager, at opførelse af Den 

Europæiske Udviklingsfond (EUF) på budgettet på den ene side og etablering af et 

særligt instrument til finansiering af sikkerhedsudgifter i forbindelse med 

udviklingssamarbejdet på den anden side vil styrke effektiviteten af EU's indsats. 
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