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FORSLAG

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

1. minder om, at lovligheden af Unionens udgifter er et centralt princip for forsvarlig 
økonomisk forvaltning; 

2. gentager sine betænkeligheder ved at anvende udviklingsbevillinger til mål, der ikke er 
udviklingsrelaterede, og understreger, at midler, som ikke opfylder kriterierne for 
officiel udviklingsbistand, skal findes andre steder end i instrumentet til finansiering af 
udviklingssamarbejde; understreger betydningen af at sikre 
menneskerettighedsstandarder i alle former for samarbejde under instrumentet til 
finansiering af udviklingssamarbejde og insisterer på, at Unionen for at kunne bekæmpe 
fattigdom på lang sigt skal adressere årsagerne til fattigdom og ulighed;

3. beklager, at Kommissionen ikke rapporterer om eller overvåger, hvordan Unionens 
budget og politikker bidrager til bæredygtig udvikling og opfyldelse af målene for 
bæredygtig udvikling; bemærker, at Kommissionen for nylig har offentliggjort et oplæg, 
som skitserer scenarier for et bæredygtigt Europa; beklager imidlertid, at dette oplæg 
ikke indeholder en mangelanalyse af, hvad Unionen stadig mangler at gøre i budget-, 
politik- og lovgivningsmæssig henseende, og at det heller ikke redegør for det bidrag, 
som Unionens udgiftsprogrammer yder til gennemførelsen af målene for bæredygtig 
udvikling;

4. glæder sig over den generelle anvendelse af budgetstøtte til at bistå udviklingslandene i 
deres reformbestræbelser og med hensyn til at nå målene for bæredygtig udvikling, men 
opfordrer imidlertid indtrængende Kommissionen til i hvert enkelt tilfælde at vurdere og 
definere de udviklingsresultater, der skal opnås ved hjælp af budgetstøtte, på en mere 
klar måde, og til frem for alt at styrke kontrolmekanismerne vedrørende modtagerstaters 
adfærd med hensyn til korruption, respekt for menneskerettighederne, 
retsstatsprincippet og demokratiet.


