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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 motsätter sig bestämt Europeiska rådets nedskärning av budgeten för 
instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete 
(NDICI) och beklagar dess avvisande av ytterligare 10,5 miljarder euro för NDICI och 
5 miljarder euro för humanitärt bistånd från återhämtningsinstrumentet 
Next Generation EU i samband med covid-19-insatser. Parlamentet betonar att detta är 
ologiskt och oacceptabelt mot bakgrund av pandemin, som särskilt drabbar de mest 
utsatta och får förödande konsekvenser för möjligheterna att uppnå målen för hållbar 
utveckling, bland annat när det gäller att utrota fattigdom och minska ojämlikheten, 
samt för de humanitära kriserna och den ständigt förvärrade klimatkrisen, som kräver 
ett starkare stöd för det globala genomförandet av Parisavtalet och för att ge ett tydligt 
innehåll åt den europeiska gröna givens externa dimension.

2. Europaparlamentet insisterar på behovet av en differentierad uppsättning budgetposter 
för NDICI som ger insyn, förutsägbarhet, ansvarsskyldighet samt verkligt inflytande för 
parlamentet.

3. Europaparlamentet betonar det akuta behovet av att intensifiera utvecklingssamarbetet 
på hälsoområdet och när det gäller klimatanpassning samt i fråga om nutrition och 
livsmedelstrygghet, eftersom pandemin förvärrar tendensen till en ökande svält 
i världen. Parlamentet bekräftar att det är absolut nödvändigt att se till att beloppet 
i budgetposterna för människor, vår planet, välstånd och partnerskap är betydligt högre 
än det belopp för budgetposten för globala utmaningar som föreslås i budgetförslaget.

4. Europaparlamentet noterar att det fortfarande finns en enorm klyfta mellan ökningen av 
medlen inom kapitlet humanitärt bistånd och det slutliga beloppet under 2019. 
Parlamentet påpekar att behoven med koppling till pandemin och även andra behov 
kommer att öka och inte minska.

5. Europaparlamentet betonar behovet av skyddsåtgärder för att förhindra att den interna 
eller externa användningen av reserven för solidaritet och katastrofbistånd trängs ut.

6. Europaparlamentet framhäver behovet av parlamentarisk kontroll över bufferten för 
globala utmaningar och prioriteringar, och understryker att denna buffert endast kan 
finnas i den årliga budgeten under förutsättning att beslut om mobilisering av medel 
fattas genom delegerade akter.


