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Ärende: Yttrande över riktlinjerna för budgeten 2021 - avsnitt III (2019/2213(BUD))

Till ordföranden

Utskottet för utveckling har fått i uppdrag att lägga fram ett yttrande för ditt utskott inom 
ramen för det aktuella förfarandet. Genom ett skriftligt förfarande beslutade utskottet att avge 
detta yttrande i form av en skrivelse.

Utskottet för utveckling behandlade detta ärende vid utskottssammanträdet den 21 april 2020. 
Vid det sammanträdet beslutade utskottet att uppmana budgetutskottet att som ansvarigt 
utskott infoga följande förslag i sitt förslag till resolution.

Med vänlig hälsning

Tomas Tobé
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FÖRSLAG

1. Europaparlamentet uppmanar rådet att slutföra sina förhandlingsmandat om den nya 
fleråriga budgetramen och om instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete 
och internationellt samarbete (NDICI). 

2. Europaparlamentet betonar att parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen om 
NDICI antogs den 4 mars 2019, och att dess mandat avseende NDICI bekräftades den 
8 oktober 2019. Parlamentet påminner om sin ståndpunkt att ett bidrag på 45 % av 
NDICI:s totala budget bör anslås till klimatmål, miljöförvaltning och miljöskydd, 
biologisk mångfald och bekämpning av ökenspridning och till hanteringen av de 
bakomliggande orsakerna till migration och tvångsförflyttning, och lägger stor vikt vid 
främjande av demokrati, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna, inbegripet 
rättigheterna för kvinnor, barn, flyktingar, fördrivna personer, hbti-personer, personer 
med funktionsnedsättning och ursprungsbefolkningar samt etniska och religiösa 
minoriteter.

3. Europaparlamentet framhåller att en förbättring av sammanhållningen mellan 
medlemsstaterna och fördjupad solidaritet med våra partner och genomförandet av 
Agenda 2030 kommer att vara våra centrala mål för det kommande budgetförfarandet. 

4. Europaparlamentet upprepar att unionen och dess medlemsstater måste infria sina 
kollektiva åtaganden, särskilt när det gäller målet att det offentliga utvecklingsbiståndet 
ska uppgå till 0,7 % av BNI, målen för hållbar utveckling och Parisavtalet[1] samt hälso-
, utbildnings- och jämställdhetsmålen.

5. Europaparlamentet efterlyser genomförandet av principen om en konsekvent 
utvecklingspolitik som fastställs i artikel 208 i EUF-fördraget och ett tydligt 
fastställande av de enskilda EU-organens ansvar för genomförandet av åtaganden inom 
ramen för en konsekvent utvecklingspolitik.

6. Europaparlamentet påminner om att unionen måste vara redo att bekämpa covid-19 i 
hela världen genom att stödja sina partnerländer. Parlamentet betonar att EU-medel 

[1] med särskilt fokus på punkt 100 i resolutionen om den europeiska gröna given (antagna texter 
P9_TA(2020)0005): https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_SV.pdf 
”100. Europaparlamentet välkomnar tanken bakom principen att ”inte göra någon skada” och kommissionens 
åtagande att säkerställa att alla EU-insatser hjälper EU att skapa en hållbar framtid och en rättvis omställning, 
bland annat genom användning av gröna budgetverktyg, och att uppdatera riktlinjerna för bättre lagstiftning i 
enlighet med detta. Parlamentet insisterar på en enhetlig strategi för genomförandet av Parisavtalet, 
konventionen om biologisk mångfald och Agenda 2030 för hållbar utveckling, både när det gäller inre och yttre 
åtgärder. Parlamentet riktar en kraftfull uppmaning till kommissionen om att bistå medlemsstaterna i deras 
arbete med att till fullo och korrekt tillämpa befintlig och framtida miljö- och klimatlagstiftning samt att se till 
att bristande efterlevnad leder till konsekvenser.”
och punkt 54 i resolutionen om COP25 (antagna texter P9_TA(2019)0079): 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0079_SV.pdf 
”54. Europaparlamentet betonar att EU:s budget bör överensstämma med dess internationella åtaganden om 
hållbar utveckling och med dess klimat- och energimål på medellång och lång sikt, och inte motverka dessa mål 
eller förhindra deras genomförande. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att se till att EU:s 
investeringar är klimat- och biodiversitetssäkrade och att när så är lämpligt lägga fram harmoniserade och 
bindande regler. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att nästa fleråriga budgetram till fullo 
överensstämmer med Parisavtalet och att inga utgifter strider mot det.”
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måste användas på ett sätt som visar internationell solidaritet med de mest utsatta i 
världen. Parlamentet anser att EU måste öka sitt stöd till WHO och UNHCR. 
Parlamentet efterlyser EU-stöd till de svaga hälso- och sjukvårdssystemen i Afrika, 
Latinamerika och Asien.

7. Europaparlamentet uppmanar EU att främja samarbete och multilaterala kontakter för 
att uppnå samordnade internationella lösningar på covid-19-krisen. Parlamentet anser 
att EU och medlemsstaterna måste be multilaterala finansorganisationer att tillfälligt 
upphäva, eller till och med överväga att delvis ställa in, återbetalningen av 
institutionella skulder så att indrivningen av skulder anpassas till deras högsta prioritet, 
nämligen bekämpningen av covid-19. Parlamentet anser att när många länder i Afrika, 
Latinamerika och Asien har stora svårigheter att ge grundläggande hälso- och sjukvård 
till ett mycket stort antal människor under en hälsokris, måste EU och det 
internationella samfundet minska alla bördor som minskar partnerländernas förmåga att 
hantera pandemin.


