	
  

	
  
	
  
Input til m øde i Europaudvalget den 7. novem ber 2014
Punkt 1. Rådsm øde nr. 3345 (økofin - budget) den 14. novem ber 2014
Vedrørende punkt 2. EU’s 2015-budget
Forhandlingerne om EU’s budget for 2015 er gået ind i sin afsluttende fase, og vi vil i denne anledning
gøre opmærksom på udfordringerne for de dele af budgettet, der finansierer EU’s nødhjælps- og
udviklingsindsatser.
EU’s medlemslande har i Rådets budgetforslag lagt op til store beskæringer – særligt på budgetlinjerne
under den såkaldte Heading 4, der finansierer EU’s globale nødhjælps- og udviklingsindsatser. Selvom
nødhjælps- og udviklingsbudgetterne kun er en lille del af det samlede EU-budget, har disse midler
kolossal betydning for mennesker, der lever i ekstrem fattigdom eller rammes af konflikt og katastrofer
verden over.
EU’s nødhjælps- og udviklingsindsatser, der hvert år assisterer millioner af mennesker i nød, er allerede
nu kraftigt påvirket af, at der videreføres ubetalte regninger fra år til år, hvilket lægger beslag på store
dele af budgettet for det efterfølgende år. Alene for udviklingsområdet mangler i år mere end 1 milliard
euro ift. EU’s indgående forpligtelser. EU’s budget for humanitære indsatser står overfor tilsvarende
udfordringer i en tid hvor verden oplever hidtil uset mange humanitære kriser og store
flygtningestrømme både regionalt og globalt.
Med de mange overførte forpligtelser i mente, vil en beskæring af budgettet for 2015, således efterlade
EU med et meget lille handlerum til at igangsætte nye projekter, der kan bidrage til at opnå EU’s globale
målsætninger om sult- og fattigdomsbekæmpelse samt fremme menneskerettigheder i vores
partnerlande.
EU’s nødhjælps- og udviklingsbudgetter har endvidere stor betydning for de danske
civilsamfundsorganisationers arbejde for verdens fattige og udsatte. Alene i 2013 indgik disse således
projektkontrakter for mere end DKK 835 millioner med EU.1
Vi vil opfordre til, at Danm ark placerer sig som et europæisk foregangsland på dette
om råde og er m ed til at kæm pe for, at denne desperate situation bliver løst, og til at
der kom m er tilstrækkelige m idler til udvikling og nødhjælp i EU’s budget for 2015.
Skal denne am bition løftes, kræver det både et generelt løft af budgetlinjerne for
international udvikling og nødhjælp som sådan, m en også at betalingsbevillingerne
under Heading 4 hæves betragteligt, i forhold til forpligtelsesbevillingerne.
Med venlig hilsen

Berit Asmussen
Sekretariatsleder
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Læs mere om danske NGOers EU-finansierede udviklings- og nødhjælpsprojekter her:
http://globaltfokus.dk/images/EU-Funding/Globalt_Fokus_fundingnote2013.pdf
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