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FORSLAG 

Udviklingsudvalget opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 

optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 233/2014 af 11. 

marts 2014 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde for 

perioden 2014-20201 (DCI-forordningen), 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2014 af 11. 

marts 2014 om fælles regler og procedurer for gennemførelse af instrumenterne til 

finansiering af Unionens optræden udadtil2, 

– der henviser til Rådets konklusioner af 19. juni 2017 om EU's engagement i 

civilsamfundet på området eksterne forbindelser, 

– der henviser til sin beslutning af 22. oktober 2013 om lokale myndigheder og 

civilsamfundet: Europas engagement til støtte for en bæredygtig udvikling3, 

– der henviser til Kommissionens rapport af 15. december 2017 til Europa-Parlamentet og 

Rådet om en midtvejsrevision af instrumenterne til ekstern finansiering 

(COM(2017)0720), 

– der henviser til Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 18/2014 om EuropeAids 

systemer til evaluering og resultatorienteret overvågning, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 

februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal 

kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser4, 

– der henviser til forretningsordenen for Udvalget om Oprettelse af et Instrument til 

Finansiering af Udviklingssamarbejde (DCI-udvalget), 

A. der henviser til, at DCI-forordningen fastsætter, at Kommissionen skal tillægges 

gennemførelsesbeføjelser i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011, og til, 

at denne forordning også fastsætter, at Kommissionen i denne forbindelse vil blive 

bistået af DCI-udvalget;  

B. der henviser til, at udarbejdelsen af gennemførelsesretsakter indebærer en forberedende 

fase internt i Kommissionen – herunder en tværtjenstlig høring – af betydelig længde, 

som normalt strækker sig over flere måneder; 

C. der henviser til, at udkast til gennemførelsesretsakter skal fremsendes til Rådet og 

Parlamentet, på samme tid som de fremsendes til medlemmerne af DCI-udvalget, og der 

henviser til, at det i artikel 3 i DCI-udvalgets forretningsordenen fastsættes, at udkast til 

gennemførelsesretsakter skal fremsendes til DCI-udvalgets medlemmer senest 20 

                                                 
1 EUT L 77 af 15.3.2014, s. 44. 
2 EUT L 77 af 15.3.2014, s. 95. 
3  EUT C 208 af 10.6.2016, s. 25. 
4 EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.   
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kalenderdage inden det pågældende udvalgsmøde;  

D. der henviser til, at udkast til gennemførelsesretsakter derfor bør fremsendes til 

Parlamentet senest 20 kalenderdage inden mødet i DCI-udvalget, og der henviser til, at 

skriftlige procedurer for vedtagelse af udkast til gennemførelsesretsakter er en 

undtagelse fra denne regel i behørigt begrundede tilfælde; 

E. der henviser til, at Kommissionen i sin midtvejsrapport mener, at den nuværende 

eksterne instrumentstruktur generelt er egnet til formålet; 

F. der henviser til, at Kommissionen i sin midtvejsrapport anfører, at det er vanskeligt at 

måle instrumenternes samlede effektivitet med hensyn til at opfylde deres mål, til dels 

fordi det er vanskeligt at udforme egnede overvågnings- og evalueringssystemer på 

instrumentniveau (s. 10); minder om, at Revisionsretten har konstateret alvorlige 

mangler i EuropeAids evalueringssystem i sin særberetning nr. 18/2014;  

G. der henviser til, at den fælles gennemførelsesforordning (CIR) indeholder vigtige 

bestemmelser om udvikling og principperne for bistandseffektivitet såsom afbinding af 

bistand og anvendelse af partnerlandenes egne institutioner, systemer og procedurer; 

H. der henviser til, at EU har anerkendt vigtigheden af partnerskaber med 

civilsamfundsorganisationer inden for eksterne forbindelser; der henviser til, at dette 

omfatter inddragelse af civilsamfundsorganisationer i programmeringen og 

gennemførelsen af eksterne instrumenter;  der henviser til, at denne form for mere 

strategisk engagement endnu ikke er blevet gennemført; 

1. minder om, at EU's eksterne finansieringsinstrumenter er et komplekst sæt af værktøjer 

til at støtte og styrke EU's indsats på den internationale scene, og at deres kompleksitet 

koordineres gennem den fælles gennemførelsesforordning, som sikrer en smidig og 

komplementær tilgang til gennemførelsen af alle instrumenter; 

2. bemærker Kommissionens vanskeligheder med at måle opfyldelsen af målsætningerne; 

minder i denne forbindelse om bemærkningerne i Den Europæiske Revisionsrets 

særberetning nr. 18/2014 om EuropeAids systemer til evaluering og resultatorienteret 

overvågning; opfordrer Kommissionen til at benytte lejligheden til at forbedre dets 

evaluerings- og overvågningssystem i overensstemmelse med Revisionsrettens 

anbefalinger;  peger på de generelt positive resultater i Revisionsrettens særberetninger 

om EU's udviklingsprogrammer; 

3. minder om den centrale betydning af udvikling og principperne om bistandseffektivitet i 

forbindelse med foranstaltninger over for tredjelande, således som det fremhæves i den 

fælles gennemførelsesforordning, og opfordrer Kommissionen til at bevare disse 

principper i alle de foranstaltninger, den vil træffe som følge af midtvejsrapporten; 

4. beklager, at spørgsmålet om manglen på civilsamfundsorganisationernes deltagelse i 

programmeringen og gennemførelsen af eksterne instrumenter ikke har været rejst i 

Kommissionens midtvejsrapport; opfordrer Kommissionen til at indarbejde en mere 

strategisk inddragelse af civilsamfundsorganisationer i alle eksterne instrumenter og 

programmer, således som både Rådet og Parlamentet har anmodet om; 
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5. opfordrer til en stigning i de ressourcer, der er til rådighed til udviklingsbistand, da de 

0,7 % af BNI til offentlig udviklingsbistand er en af EU's forpligtelser, der endnu aldrig 

har været opfyldt og ikke lever op til de finansielle ressourcer, der er nødvendige for at 

gennemføre 2030-dagsordenen; 

6. opfordrer til, at der foretages en vurdering af de indhøstede erfaringer med henblik på at 

indkredse mangler i – og forbedre – koordineringen af EU's eksterne 

finansieringsinstrumenter med andre internationale institutioners 

finansieringsinstrumenter såsom Verdensbanken, Den Internationale Valutafond og 

andre udviklings-/finansieringsinstitutioner med henblik på at skabe synergier og 

maksimere virkningen af finansieringsinstrumenter i udviklingslandene; 

7. mener, at tilstrækkelig tid er afgørende for, at Parlamentet kan udøve sine 

kontrolbeføjelser på korrekt og behørig vis for så vidt angår udkast til 

gennemførelsesretsakter; 

8. mener, at i betragtning af den tid, det tager at forberede udkastene til 

gennemførelsesretsakter, inden de når DCI-udvalget, kan den manglende overholdelse 

af fristen på 20 dage for indgivelse af dokumenter til Parlamentet og Rådet i den sidste 

fase af vedtagelsen af gennemførelsesretsakten ikke berettiges; 

9. beklager derfor, at fristen på 20 kalenderdage ikke altid respekteres, og mener, at dets 

kontrolbeføjelse er forringet;  

10. understreger i betragtning af den forestående revision af Cotonouaftalen, at det er vigtigt 

at holde sig strengt inden for de tidsrammer, som er udstukket for de projekter, der 

omfatter hele kontinenter, og som er fastsat i det panafrikanske program, der har til 

formål at støtte det strategiske partnerskab mellem EU og Afrika; 

11. opfordrer til, at alle udkast til gennemførelsesforanstaltninger forelægges mindst 20 

dage i forvejen, og opfordrer Kommissionen til at ændre DCI-udvalgets 

forretningsordenen med henblik på at forlænge denne frist for indgivelse på 20 dage og 

dermed lette Parlamentets kontrolbeføjelser;  

12. opfordrer ligeledes til, at de parlamentariske kontrolmekanismer styrkes for alle 

eksterne finansieringsinstrumenter samt for hjælpemidler til deres gennemførelse som 

f.eks. trustfonde, der gør det muligt for Parlamentet fuldt ud at engagere sig i 

programmeringen af midler og i evalueringen af deres gennemførelse;  

13. kræver gennemsigtighed, ansvarlighed, kontrol, udviklingsmæssig additionalitet, 

respekt for principperne om bistand/udviklingseffektivitet og stærke miljømæssige, 

menneskeretlige og sociale beskyttelsesforanstaltninger ved brug af udviklingsbistand 

for at mobilisere investeringer fra den private sektor; 

14. opfordrer til, at trustfonde, der ligger uden for Parlamentets kontrol, medtages i EU's 

budget; 

15. påpeger, at gennemsigtighed og ansvarlighed bør være hjørnestenen i EU's tilgang til 

inddragelse af den private sektor på udviklingsområdet, og at det er helt afgørende at 

sikre, at private enheder, der nyder godt af EU's offentlige udviklingsbistand – gennem 
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blanding eller garantier – respekterer menneskerettighederne, de sociale standarder, 

arbejdsstandarderne og miljøet; 

16. understreger, at landenes bistandstildelinger ikke bør afhænge af migrationsaftaler med 

EU, og at der ikke bør omdirigeres finansiering fra fattige lande og regioner til 

migranternes oprindelseslande eller transitlande til Europa alene på det grundlag, at 

disse befinder sig på migrationsruterne. 
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BEGRUNDELSE 

AFET's gennemførelsesrapport "Gennemførelse af EU's eksterne finansieringsinstrumenter: 

midtvejsevalueringen i 2017 og den fremtidige arkitektur for perioden efter 2020" dækker de 

fem EU-eksterne finansieringsinstrumenter (EFI'er), som hører under AFET's 

ansvarsområde1, samt den fælles gennemførelsesforordning (CIR), som fastsætter horisontale 

gennemførelsesbestemmelser for disse fem instrumenter og for et sjette, nemlig instrumentet 

til finansiering af udviklingssamarbejde, som hører under DEVE's ansvarsområde.  

 

DCI's midtvejsevaluering samt dets struktur for perioden efter 2020 behandles i en særskilt 

gennemførelsesrapport2, som udarbejdes af DEVE, og ligger uden for anvendelsesområdet for 

dette udkast til udtalelse.  

 

Hvad angår de CIR-bestemmelser, der vedrører alle seks EFI'er eller navnlig instrumentet til 

finansiering af udviklingsarbejde, er Udviklingsudvalget i færd med at udarbejde en udtalelse 

i henhold til artikel 54. Indholdet i dette udkast til udtalelse vedrører udelukkende disse 

spørgsmål, der stammer fra CIR-forordningen.  

  

                                                 
1 Det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder, det europæiske naboskabsinstrument, 

instrumentet til førtiltrædelsesbistand, instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred, og 

partnerskabsinstrumentet. 
2 Gennemførelsen af instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde, instrumentet for humanitær bistand 

og Den Europæiske Udviklingsfond.  
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OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG 
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