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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 betonar att EU:s budget i tillräckligt hög grad måste bidra till 
genomförandet av Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling. Hållbarhetsmålen 
måste vara en strategisk prioritering, och genomförandet spänna över EU:s interna och 
externa politik.

2 Europaparlamentet betonar att unionen och dess medlemsstater måste uppfylla sitt 
kollektiva åtagande, som bekräftades på nytt 2015, att öka det offentliga 
utvecklingsbiståndet till 0,7 % av bruttonationalinkomsten (BNI) senast 2030. 
Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att utarbeta bindande tidsplaner för ett 
gradvis ökat utvecklingsbistånd i riktning mot denna nivå. Parlamentet påminner om 
unionens kollektiva åtagande att förse de minst utvecklade länderna med offentligt 
utvecklingsbistånd på 0,20 % av BNI. Parlamentet upprepar kommissionens åtagande 
om att avsätta minst 20 % av det totala offentliga utvecklingsbiståndet till mänsklig 
utveckling och social delaktighet.

3. Europaparlamentet uttrycker än en gång sin oro över användningen av 
utvecklingsbistånd för mål som inte är utvecklingsrelaterade, och understryker att 
finansiering som inte uppfyller kriterierna för offentligt utvecklingsbistånd måste 
komma från andra instrument än finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete. 
Parlamentet är bekymrat över de senaste anslagen inom ramen för detta instrument 
(21 02 04 Samarbete med Mellanöstern), som är avsedda för utveckling av dialog och 
samarbete med Iran. Parlamentet erinrar om att Iran är ett högremedelinkomstland och 
därför bör få finansiering från partnerskapsinstrumentet.

4. Europaparlamentet uppmärksammar på de pågående sektorspecifika 
budgetstödbetalningarna till Myanmar (21 02 02 Asien). Parlamentet erinrar om 
FN:s rapport om att dödandet av mer än 10 000 rohingyer och mer än 
700 000 rohingyers massflykt från Myanmar var ett ”klassiskt exempel på etnisk 
rensning”. Under sådana omständigheter bör budgetstödet till regeringen dras in och 
pengarna i stället styras över till andra kanaler (såsom internationella organisationer och 
icke-statliga organisationer) för att nå de fattigaste.

5. Europaparlamentet insisterar på att finansiering till budgetposterna för humanitärt 
bistånd bör ökas betydligt så att man är förberedd för nya katastrofer och inte endast 
hanterar pågående kriser. Parlamentet påminner om att undantagstillståndet ibland kan 
vara i flera år.

6. Europaparlamentet framhäver vikten av att bibehålla betalningsbemyndigandena 
i kapitlet humanitärt bistånd på åtminstone samma nivå som åtagandebemyndigandena.


