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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande 
förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet motsätter sig bestämt Europeiska rådets nedskärning av budgeten för 
instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete 
(NDICI) och beklagar dess avvisande av avsättningen av ytterligare 10,5 miljarder euro 
för NDICI och 5 miljarder euro för humanitärt bistånd från återhämtningsinstrumentet 
Next Generation EU i samband med covid-19-insatser. Parlamentet betonar att detta är 
ologiskt och oacceptabelt mot bakgrund av pandemin, som särskilt drabbar de mest 
utsatta och får förödande konsekvenser för möjligheterna att uppnå målen för hållbar 
utveckling, bland annat när det gäller att utrota fattigdom och minska ojämlikheten, 
samt mot bakgrund av de humanitära kriserna och den ständigt förvärrade klimatkrisen, 
som kräver ett starkare stöd för det globala genomförandet av Parisavtalet och för att ge 
ett tydligt innehåll åt den europeiska gröna givens externa dimension. I en tid då 
medlemsstaterna har stora svårigheter att enas om en gemensam migrationspolitik anser 
parlamentet att nedskärningen av den budget som är avsedd att angripa de ovannämnda 
strukturella orsakerna till okontrollerad migration är fullständigt inkonsekvent och 
undergräver unionens roll som en internationell aktör som främjar stabilitet och 
mänskliga rättigheter.

2. Europaparlamentet insisterar på behovet av en differentierad uppsättning budgetposter 
för NDICI som medför insyn, förutsägbarhet, ansvarstagande samt verkligt inflytande 
för parlamentet. Parlamentet påminner om att förhandlingarna om NDICI fortfarande 
pågår och att anpassningar, bland annat när det gäller det nya partnerskapet mellan 
Afrika och EU, måste återspeglas i NDICI och dess respektive budgetposter.

3. Europaparlamentet noterar att indikatorerna för mänsklig utveckling förväntas minska 
för första gången sedan 1990-talet. Parlamentet påminner om det akuta behovet av att 
investera i social delaktighet och mänsklig utveckling för att stödja och stärka 
tillhandahållandet av grundläggande sociala tjänster, såsom hälso- och sjukvård, 
utbildning (särskilt återöppnande av skolor och möjligheter till distansundervisning), 
nutrition, livsmedelstrygghet, vatten, hygien och sanitet samt socialt skydd, särskilt för 
de mest marginaliserade, och med tonvikt på kvinnor, barn och personer med 
funktionsnedsättning.

4. Europaparlamentet betonar det akuta behovet av att intensifiera utvecklingssamarbetet 
på hälsoområdet och när det gäller distansstudieprogram och inkluderande 
utbildningsprogram av hög kvalitet och anpassning till och begränsning av 
klimatförändringar samt i fråga om biologisk mångfald, nutrition, ett hållbart jordbruk 
och livsmedelstrygghet, eftersom pandemin förvärrar tendensen till en ökande svält 
i världen. Parlamentet påpekar i detta sammanhang att stöd till uppbyggnad och 
stärkande av institutionerna och till utbildning för att öka den kvalificerade 
arbetskraften är av stor betydelse. Parlamentet bekräftar att det är absolut nödvändigt att 
se till att beloppet i budgetposterna för människor, vår planet, välstånd och partnerskap 
är betydligt högre än det belopp för budgetposten för globala utmaningar som föreslås 
i budgetförslaget.
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5. Europaparlamentet efterlyser en förstärkning av det decentraliserade samarbetet med 
lokala myndigheter och trepartssamarbetet för att stödja genomförandet av målen för 
hållbar utveckling och återhämtningen från covid-19-pandemin.

6. Europaparlamentet noterar att partnerskapet mellan EU och Afrika har fått geopolitisk 
betydelse och att samarbetet med Afrika spelar en viktig roll för att klimat- och 
energimålen ska kunna uppnås. Parlamentet understryker betydelsen av att styra 
investeringar mot en koldioxidfri ekonomi genom att utveckla förnybara energikällor 
och underlätta tekniköverföring, exempelvis inom solkraft eller grön gas, däribland 
i fråga om infrastruktur och konnektivitet.

7. Europaparlamentet noterar att det fortfarande finns en enorm klyfta mellan ökningen av 
medlen inom kapitlet humanitärt bistånd och det slutliga beloppet under 2019. 
Parlamentet påpekar att behoven i samband med pandemier, katastrofer, fördrivningar 
och andra behov kommer att öka och inte minska, vilket kräver en ökning av medlen för 
humanitärt bistånd för att anpassa dem till de växande behoven.

8. Europaparlamentet betonar behovet av skyddsåtgärder för att förhindra att den interna 
eller externa användningen av reserven för solidaritet och katastrofbistånd trängs ut.

9. Europaparlamentet framhäver behovet av parlamentarisk kontroll över bufferten för 
globala utmaningar och prioriteringar. Parlamentet understryker att denna buffert endast 
kan ingå i den årliga budgeten under förutsättning att beslut om mobilisering av medel 
fattas genom delegerade akter för att finansiera de särskilda budgetposterna för 
geografiska och tematiska insatser och snabbinsatser.

10. Europaparlamentet understryker behovet av att säkerställa finansieringen av initiativet 
EU-frivilliga för humanitärt arbete enligt Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 375/20141, i händelse av ett eventuellt dödläge i de pågående förhandlingarna 
om programmet för Europeiska solidaritetskåren, eftersom frivilligarbetare spelar 
en viktig roll i tillhandahållandet av humanitärt bistånd och kan bidra till unionens 
förmåga att hantera ytterligare humanitära behov i samband med covid-19-pandemin.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 375/2014 av den 3 april 2014 om inrättande av en europeisk 
frivilligkår för humanitärt bistånd (initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete) (EUT L 122, 24.4.2014, s. 1). 
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