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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger behovet for, at EU's budget i tilstrækkelig grad bidrager til gennemførelsen 
af 2030-dagsordenen og til opfyldelsen af dens mål for bæredygtig udvikling; 
understreger, at målene for bæredygtig udvikling skal være en strategisk prioritet, og at 
gennemførelsen heraf skal foregå på tværs af alle EU's interne og eksterne politikker;

2 understreger, at Unionen og dens medlemsstater skal opfylde deres kollektive tilsagn, 
som de bekræftede på ny i 2015, om at øge den officielle udviklingsbistand til 0,7 % af 
deres bruttonationalindkomst (BNI) senest i 2030; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at forelægge en bindende tidsplan for en gradvis forøgelse i retning 
af dette mål; minder om Unionens kollektive tilsagn om at afsætte 0,20 % af BNI til 
officiel udviklingsbistand til fordel for de mindst udviklede lande; gentager 
Kommissionens tilsagn om at afsætte mindst 20 % af sin samlede officielle 
udviklingsbistand til menneskelig udvikling og social inklusion;

3. gentager sine betænkeligheder ved at anvende udviklingsbevillinger til ikke-
udviklingsformål og understreger, at midler, som ikke opfylder kriterierne for officiel 
udviklingsbistand, skal findes andre steder end i instrumentet til finansiering af 
udviklingssamarbejde; er bekymret over de seneste tildelinger inden for rammerne af 
dette instrument (21 02 04 Samarbejde med Mellemøsten) til udvikling af en dialog og 
et samarbejde med Iran; minder om, at Iran er et mellemindkomstland i den øverste 
halvdel og derfor bør modtage midler fra partnerskabsinstrumentet;

4. henleder opmærksomheden på de igangværende sektorspecifikke budgetstøttebetalinger 
til Myanmar (21 02 02 Asien); minder om, at drabet på over 10 000 rohingyaer og 
masseudvandringen af mere end 700 000 rohingyaer fra Myanmar i FN's rapport 
beskrives som "et skoleeksempel på etnisk udrensning"; mener, at budgetstøtte til 
regeringen bør suspenderes under sådanne omstændigheder, og at midlerne i stedet bør 
anvendes gennem andre kanaler (såsom internationale organisationer og NGO'er) for at 
nå ud til de allerfattigste;

5. insisterer på, at bevillingerne til budgetposterne for humanitær bistand bør forhøjes 
betydeligt, med henblik på at være beredt på nye katastrofer frem for kun at kunne 
dække igangværende kriser; minder om, at undtagelsestilstande til tider kan vare i flere 
år;

6. understreger, at det er vigtigt, at betalingsbevillingerne i kapitlet om humanitær bistand 
fastholdes på mindst samme niveau som forpligtelsesbevillingerne.


