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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet påminner om att unionsutgifternas laglighet är en central princip för 
en sund ekonomisk förvaltning.

2. 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 understryker vikten av att säkerställa människorättsnormer i allt samarbete 
inom ramen för instrumentet för utvecklingssamarbete och insisterar på att unionen för 
att framgångsrikt bekämpa fattigdom på lång sikt måste ta itu med orsakerna till 
fattigdom och ojämlikhet.

3. Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte rapporterar om eller övervakar hur 
unionens budget och politik bidrar till hållbar utveckling och uppnåendet av målen för 
hållbar utveckling. Parlamentet noterar att kommissionen nyligen har offentliggjort ett 
diskussionsunderlag med scenarier för ett hållbart Europa. Parlamentet beklagar dock 
att det inte innehåller någon gapanalys om vad unionen behöver göra mer i fråga om 
budget, politik och lagstiftning, och att det inte heller redogörs för hur unionens 
utgiftsprogram bidrar till genomförandet av målen för hållbar utveckling.

4. Europaparlamentet välkomnar att budgetstöd används generellt för att bistå 
utvecklingsländer i deras reformansträngningar och för att uppnå målen om hållbar 
utveckling. Kommissionen uppmanas emellertid bestämt att göra en tydligare 
bedömning och definiera de utvecklingsresultat som ska uppnås i varje enskilt fall för 
budgetstöd och framför allt att stärka kontrollmekanismerna avseende 
mottagarländernas uppträdande när det gäller korruption, respekt för mänskliga 
rättigheter, rättsstatsprincipen och demokrati.


