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FORSLAG 

Udenrigsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage 

følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. understreger, at EU står over for en lang række udfordringer, der truer den regionale og 

globale stabilitet og sikkerhed, som kræver strategiske, langsigtede eksterne 

foranstaltninger inden for rammerne af en ægte europæisk, værdibaseret 

udenrigspolitik; minder om EU-ledernes ambition, som den kommer til udtryk i Rom-

erklæringen, om at arbejde hen imod en Union, der er "stor, når det drejer sig om store 

spørgsmål, og lille, når det drejer sig om små spørgsmål"; understreger den væsentlige 

merværdi, som en fælles europæisk udenrigs- og sikkerhedspolitik indebærer for EU's 

borgere; opfordrer til at lade den flerårige finansielle ramme (FFR) være baseret på 

ambitiøse mål og afspejle denne merværdi ved i væsentlig grad at forhøje bevillingerne 

til eksterne foranstaltninger (udgiftsområde 4) og dermed gør den fælles udenrigspolitik 

til en kernefunktion i og et centralt ansvar for EU på linje med moderne udfordringer og 

Europas nye prioriter; 

2. påpeger, at der er behov for større og mere målrettet finansiering på områder af 

strategisk betydning, såsom udviklingsbistand, udryddelse af fattigdom, de bæredygtige 

udviklingsmål, styrkelse af en regelbaseret international orden, genopbygning efter 

kriser, god regeringsførelse og fremme af miljømæssig, økonomisk og samfundsmæssig 

resiliens i partnerlande, for at opnå en effektiv europæisk reaktion på moderne globale 

udfordringer, herunder menneskerettighedskrænkelser, trusler mod sikkerheden og 

væbnede konflikter, cyberangreb, terrorisme, radikalisering, propaganda, målrettet 

desinformation, naturkatastrofer og klimaændringer, samt udfordringer i forbindelse 

med flygtninge og migration, der skyldes nogle af disse aspekter; understreger, at den 

øgede finansiering bør rettes mod Europas nye prioriteringer, hvoraf nogle er afspejlet i 

EU's globale strategi, den fornyede europæiske naboskabspolitik, udvidelsespolitikken 

og den europæiske forsvarshandlingsplan; understreger, at EU også er nødt til at styrke 

sin institutionelle kapacitet for at få større indflydelse på det udenrigs- og 

sikkerhedspolitiske område;  

3. opfordrer til at fjerne kløften mellem EU's strategiske politiske prioriteringer og de 

eksterne finansieringsinstrumenter (EFI); understreger, at fastsættelsen af nye 

prioriteringer på området for eksterne foranstaltninger og forsvarssamarbejdet på EU-

plan bør ledsages af nye ressourcer på såvel operationelt som administrativt niveau med 

henblik på at sikre, at Unionens optræden udadtil er troværdig og effektiv; 

4. minder om betydningen af øget fleksibilitet, der giver mulighed for mobilisering af 

yderligere ressourcer til at reagere på uforudsete situationer og for at anvende ikke-

tildelte midler i de efterfølgende år; understreger nødvendigheden af 

ressourcetilgængelighed med henblik på at være i stand til at reagere på hurtigt 

voksende nye trusler, såsom hybrid krigsførelse og cyberangreb; understreger 

imidlertid, at øget fleksibilitet ikke bør opnås på bekostning af de langsigtede politiske 

målsætninger eller de eksisterende programmer, der giver de ønskede resultater; 

opfordrer til at styrke såvel fleksibilitetsmekanismerne ("særlige instrumenter") under 

den flerårige finansielle ramme som de strategiske politiske retningslinjer betydeligt; 

gentager sin støtte til Kommissionens forslag om en permanent EU-krisereserve med 
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henblik på at undgå ad hoc-løsninger som oprettelse af trustfonde; 

5. opfordrer til forenkling og strømlining af de eksterne finansieringsinstrumenter, f.eks. 

ved at samle alle eksisterende tematiske eksterne finansieringsinstrumenter inden for 

Udenrigsudvalgets sagsområde (instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred, 

partnerskabsinstrumentet (PI) og Det Europæiske Instrument for Demokrati og 

Menneskerettigheder (EIDHR)) i et enkelt instrument; foreslår, at en sådan 

sammenlægning kunne omfatte instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde 

(DCI) og Den Europæiske Udviklingsfond (EUF), der er blevet integreret i budgettet, 

uden fredsfaciliteten for Afrika (APF), med forbehold af godkendelse fra 

Udviklingsudvalget som korresponderende udvalg; opfordrer imidlertid til, at det 

nuværende instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA II) og det europæiske 

naboskabsinstrument (ENI) fortsætter som særskilte instrumenter på grund af deres 

særlige politiske og økonomiske karakter; insisterer på, at enhver sammenlægning skal 

være betinget af, at det nye tematiske instrument er strategiorienteret, og det i videst 

muligt omfang sikres, at den langsigtede finansiering af alle programmer er 

forudsigelig, samtidig med at der indføres en omfattende fleksibilitet; mener desuden, at 

den forenklede struktur kræver passende kontrolmekanismer og tilstrækkelig 

gennemsigtighed, herunder forbedrede strategiske politiske bidrag og øget  

gennemførelseskontrol fra Parlamentets side;  

6. understreger, at der er blevet oprettet trustfonde, fordi EU-budgettet mangler de 

nødvendige midler og den nødvendige fleksibilitet til at sikre en hurtig og omfattende 

indsats i tilfælde af større kriser; er af den opfattelse, at de eksisterende EU-trustfonde 

kan skabe merværdi ved at samle finansiering til specifikke formål; bemærker, at en 

simpel omdøbning eller omstrukturering af eksisterende EU-midler af politiske grunde 

ikke udgør stigninger i sig selv og skaber et yderligere lag af kompleksitet i forhold til 

demokratisk kontrol og budgetkontrol; gentager, at det ikke er muligt at ændre de 

oprindelige mål for EU's finansielle instrumenter, når de er placeret under et trustfond-

udgiftsområde; fremhæver behovet for øget parlamentarisk kontrol af aktiviteterne 

under EU's trustfonde, EU's facilitet for flygtninge i Tyrkiet og EU's og Afghanistans 

"Joint Way Forward" om migrationsspørgsmål samt af lignende initiativer i fremtiden; 

minder om, at sådanne ad hoc-instrumenter uden for EU-budgettet kun bør tages i 

anvendelse, hvis Kommissionen kan fremlægge klare beviser for, at kravene om 

europæisk merværdi og additionalitet er overholdt; minder om betydningen af det 

centrale princip om EU-budgettets enhed; støtter anvendelsen af innovative former for 

samarbejde, såsom blanding af tilskud og lån fra internationale og europæiske 

finansielle institutioner, herunder Den Europæiske Investeringsbank. 

7. fastholder, at EU's eksterne finansieringsinstrumenter er af afgørende betydning for 

EU's effektive optræden udadtil, navnlig i det europæiske naboskabsområde (det 

eksisterende europæiske naboskabsinstrument ENI) og kandidatlandene (det 

eksisterende instrument til førtiltrædelsesbistand IPA II); opfordrer til øget 

sammenhæng mellem og samordning af de eksterne finansieringsinstrumenter; påpeger, 

at efterfølgeren til ENI bør tage hensyn til den øgede vægt, der lægges på 

demokratisering, stabilisering, fredsprocesser, genopbygning efter kriser og resiliens i 

såvel øst som syd, samt yder øget støtte til vækst og beskæftigelse, navnlig for unge 

nyuddannede; opfordrer Kommissionen til at øge finansieringen under det næste ENI-

program til projekter, som fremmer unges beskæftigelsesegnethed i lokalområdet;  
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8. understreger, at den resultatorienterede tilgang under IPA II, som står til rådighed for 

kandidatlande og potentielle kandidatlande, bør styrkes inden for rammerne af 

førtiltrædelsesbistanden efter 2020 med henblik på at bidrage effektivt til 

demokratiseringen af disse lande og deres økonomiske og sociale udvikling, især i 

betragtning af den foruroligende politiske udvikling på det vestlige Balkan; 

understreger, at det er nødvendigt, at finansieringsinstrumenterne kan reagere hurtigt på 

den politiske udvikling, og at de i situationer, hvor demokratiet og retsstaten ikke 

respekteres, fokuserer på at støtte civilsamfundet; minder om værdien af "mere for 

mere"-princippet og opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til aktivt at gøre brug 

af de muligheder, der findes i de relevante bestemmelser; opfordrer Kommissionen til at 

indføre retsmidler til at indefryse finansiering til statslige organer i tilfælde af alvorlige 

og vedvarende politiske tilbageskridt; opfordrer Kommissionen til at indefryse midler til 

Tyrkiet under den kommende FFR, indtil klare benchmarks er opfyldt, og til at 

omfordele midler til tyrkiske civilsamfundsorganisationer; 

9. opfordrer til øget sammenhæng og fremme af en mere afbalanceret politisk dialog med 

partnerlande; gentager, at det er nødvendigt at udvide overvågnings- og 

evalueringssystemer med henblik på at vurdere og forbedre effektiviteten af EU-

finansiering; understreger, at EU i forbindelse med samtlige instrumenter bør stræbe 

efter at gøre EU's projekter og initiativer mere synlige i såvel tredjelande som internt i 

EU; 

10. understreger, at støtte til retsstatsprincippet, demokrati, menneskerettigheder og 

ligestilling fortsat bør være hjørnestenene i EU's udenrigspolitik, og mener, at disse 

aspekter fortsat bør være en del af alle EU's instrumenter og udenrigspolitiske mål, 

navnlig i lyset af den igangværende udvikling på Vestbalkan, i EU's  naboskab og andre 

lande; understreger desuden, at denne støtte skal ledsages af foranstaltninger til fremme 

af inklusiv vækst, som er til gavn for alle, især unge og kvinder; opfordrer til at øge 

fokusset på at styrke støtten til ytringsfrihed inden for rammerne af 

finansieringsinstrumenter med henblik på at opbygge resiliens over for desinformation; 

påpeger navnlig den rolle, som Det Europæiske Instrument for Demokrati og 

Menneskerettigheder (EIDHR) og dens efterfølger efter 2020 spiller, herunder dets 

støtte til valgobservationer; 

11. henleder opmærksomheden på det potentiale, som instrumentet, der bidrager til 

stabilitet og fred, har til at fremme fred og stabilitet i hele verden, navnlig i regioner, 

som har været ofre for forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser og 

folkedrab. 
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