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FORSLAG 

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

følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. anerkender forhøjelsen af forpligtelsesbevillingerne til udgiftsområde 4; noterer dog, at 

hovedparten af denne forhøjelse skyldes det øgede bidrag til faciliteten for flygtninge i 

Tyrkiet; understreger, at EU's optræden udadtil, i lyset af de mange internationale 

udfordringer, kun kan være troværdig, hvis der afsættes tilstrækkelige midler; 

2. udtrykker bekymring over, at budgetforslaget helt udtømmer margenerne for 

udgiftsområde 4 og giver Unionen meget lidt spillerum i tilfælde af uforudsete eksterne 

kriser; 

3. understreger den strategiske betydning af at yde tilstrækkelig finansiering til 

Vestbalkan, der er en nøgleprioritet for EU, for at konsolidere landenes bevægelse hen 

imod tiltrædelse og beklager i denne forbindelse forslaget om at reducere bevillingerne 

til politiske reformer på Vestbalkan med 10 mio. EUR; henstiller til en radikal ændring 

af denne tilgang, eftersom politiske reformer er rygraden i enhver demokratisk 

omstilling og også i EU-tiltrædelsesprocessen; understreger behovet for at sikre 

tilstrækkelig finansiering til at gennemføre handlingsplanen for 2018-2020 for landene 

på det vestlige Balkan og til at prioritere fremme af retsstatsprincippet og den regionale 

integration; opfordrer til en fordobling af IPA II-bidraget til Erasmus+, som strategien 

lægger op til; 

4. støtter i overensstemmelse med princippet om sammenkædning af støtte og krav, en 

reduktion på alle budgetposter af de beløb, der er afsat til Tyrkiet i betragtning af de 

fortsatte tilbageskridt med retsstatsprincippet, demokratiet og de grundlæggende 

rettigheder; mener samtidig, at den direkte støtte til civilsamfundet og mellemfolkelige 

kontakter bør forstærkes yderligere i lyset af den stigende polarisering af det tyrkiske 

samfund og af de foranstaltninger, som de tyrkiske myndigheder iværksætter i 

kølvandet på kupforsøget mod grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder og mod 

menneskerettighedsforkæmpere; mener i den henseende, at der bør lægges særlig vægt 

på mediefrihed og LGBTI-personers rettigheder; 

5. mener, at den nuværende andel af bidrag til faciliteten for flygtninge i Tyrkiet fra 

Unionens budget (1 mia. EUR) og medlemsstaterne (2 mia. EUR) bør opretholdes; 

kræver en tilsvarende tilpasning af de foreslåede 2019-bidrag til faciliteten for 

flygtninge i Tyrkiet i overensstemmelse med Parlamentets holdning, der blev fremsat i 

dens beslutning af 5. juli 2018 om mandatet med henblik på trepartsmødet om 2019-

budgetforslaget1; mener desuden, at det skal sikres, at ikke et eneste bidrag fra 

udgiftsområde 4 til faciliteten for flygtninge i Tyrkiet medfører en nedskæring af de 

midler, der er afsat til de eksisterende programmer; insisterer endvidere på behovet for 

nøje at kontrollere anvendelsen af midler i faciliteten for flygtninge i Tyrkiet ved at 

sikre, at disse midler nøje målrettes flygtningeprojekter og ikke anvendes til andre 

formål; opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at aflægge rapport til 

budgetmyndigheden om foreneligheden af de foranstaltninger, der finansieres med det 

                                                 
1Vedtagne tekster, P8_TA-PROV(2018)0311. 



 

PE623.654v02-00 4/7 AD\1161525DA.docx 

DA 

underliggende retsgrundlag; 

6. bemærker med beklagelse nedskæringen i den finansielle støtte til fremme af 

økonomisk udvikling i det tyrkisk-cypriotiske samfund; opfordrer til, at det aktuelle 

støtteniveau genopføres i budgettet uden nedskæringer; 

7. understreger den strategiske betydning af EU's nære naboskab mod øst og mod syd; 

påpeger, at situationen i EU's nabolande fortsat udgør en væsentlig udfordring for EU; 

er bekymret over, at det europæiske naboskabsinstrument (ENI) fortsat vil være under 

stærkt pres i 2019, hvilket yderligere forværres af, at ENI-midler anvendes til 

finansiering af tilsagnet til Syrien og projekter inden for rammerne af EU-

Nødtrustfonden for Afrika; kræver, at disse nye forpligtelser fuldt ud kompenseres med 

øgede midler; glæder sig over stigningen i forpligtelsesbevillingerne til tillids- og 

sikkerhedsskabende foranstaltninger samt forebyggelse og bilæggelse af konflikter i 

landene omkring Middelhavet; understreger i den forbindelse behovet for behørig støtte 

til sårbare grupper, navnlig (uledsagede) børn, kvinder og ofre for seksuelle overgreb i 

og uden for væbnede konflikter; 

8. glæder sig over Kommissionens intention om fortsat at yde øget støtte til Ukraine, især 

hvad angår den verserende konflikt i det østlige Ukraine, og til Tunesien, navnlig i 

forbindelse med landets kamp mod fattigdom og ungdomsarbejdsløshed; kræver i lyset 

af den seneste politiske udvikling på stedet flere midler til støtte for stabiliseringen af 

Libyen, herunder til støtte for civilsamfundet og fastholdelse af 

menneskerettighedsstandarderne og international ret; mener, at det i den forbindelse bør 

være særlig opmærksomhed på at sikre, at EU-midlerne til Libyen ikke anvendes til at 

finansiere vilkårlige tilbageholdelser og tilbageholdelse af sårbare personer, navnlig 

børn, i overensstemmelse med EU's retningslinjer for fremme og beskyttelse af børns 

rettigheder, og på at migranter behandles i fuld overensstemmelse med internationale 

menneskerettighedsstandarder; bemærker, at stabiliseringen af Libyen kun vil være et 

første skridt, og at der vil være behov for yderligere støtte til genopbygning og 

reformer; kræver øget støtte til politiske reformer og demokratiske processer i Georgien 

og Republikken Moldova; insisterer på, at der er behov for behørig overvågning af 

gennemførelse og fremskridt med reformer i de berørte partnerlande; 

9. anmoder om flere midler under det europæiske instrument for demokrati og 

menneskerettigheder til at beskytte menneskerettighedsforkæmpere, som er i fare, 

herunder gennem mekanismen til beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere 

(ProtectDefenders.eu) i lyset af det stigende antal overgreb, der sker i en række lande; 

mener endvidere, at der skal sikres tilstrækkelige midler til udsendelse af EU's 

valgobservationsmissioner, som kan bidrage til at styrke demokratiske institutioner og 

give befolkningerne tillid til valghandlingerne og derved fremme stabilitet og 

understøtte andre af udenrigspolitikkens målsætninger; 

10. beklager nedskæringerne i EU's bidrag til European-Inter University Centre for Human 

Rights and Democratisation (EIUC) og til centrets globale campus for 

menneskerettigheder, der alvorligt vil underminere funktionen af dette akademiske EU-

flagskibsprogram; opfordrer Kommissionen til at opretholde de finansielle bevillinger 

til EIUC på et niveau, der stemmer overens med tidligere bidrag; 

11. kræver, at EU's støtte til fredsprocessen i Mellemøsten, Den Palæstinensiske 
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Myndighed og UNRWA øges i overensstemmelse med Parlamentets beslutning af 

8. februar 2018 om UNRWA' situation1, og i lyset af den stadigt forværrede situation i 

området og USA's beslutning om en drastisk reduktion af sit engagement; er fortsat 

bekymret over ødelæggelsen og konfiskeringen af EU-finansieret humanitær bistand på 

Vestbredden; 

12. anerkender den moderate forhøjelse af midler til den fælles udenrigs- og 

sikkerhedspolitik (FUSP), samtidig med at det noterer sig, at FUSP-budgettet fortsat er 

under hårdt pres, også i lyset af at udvidelsen af en række missioner inden for rammerne 

af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik risikerer at forværre problemet i 2019; 

opfordrer til en ophævelse af den af Rådet foreslåede nedskæring af midlerne til andre 

krisestyringsforanstaltninger og -operationer, der ville give mindre fleksibilitet til 

håndtering af uventede kriser, og i stedet at forhøje FUSP-budgettet tilsvarende; 

13. kræver flere midler til instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred (IcSP), idet det er 

afgørende i forbindelse med krisehåndtering, kriseberedskab, konfliktforebyggelse og 

fredsopbyggende tiltag; understreger betydningen af den fortsatte gennemførelse af 

sammenhængen mellem udvikling og sikkerhed inden for rammerne af instrumentet, der 

bidrager til stabilitet og fred, og kræver yderligere midler, som skal anvendes som led i 

de eksisterende IcSP-komponenter; 

14. fremhæver vigtigheden af, at rammen om EU's fælles forsvarspolitik er progressiv, og 

understreger behovet for at støtte yderligere finansiering til at sikre dens gennemførelse; 

15. glæder sig over vedtagelsen for nylig af programmet for udvikling af den europæiske 

forsvarsindustri (EDIDP), der skal understøtte europæisk samarbejde og innovation på 

forsvarsområdet og dets integration i 2019-budgetforslaget; mener, at dette program 

sammen med de fortsatte forberedelser til EU's forsvarsforskning vil bidrage til 

udviklingen af en forsvarsindustri i EU; understreger betydningen af SMV'ers og 

midcapselskabers deltagelse på tværs af grænserne; 

16. opfordrer til, at støtten øges til ikkespredning og nedrustning i overensstemmelse med 

forpligtelserne, der følger af traktaten om ikkespredning af kernevåben, og i 

overensstemmelse med Parlamentets beslutning af 27. oktober 2016 om nuklear 

sikkerhed og ikkespredning2; 

17. opfordrer til en forøgelse af bidragene til Erasmus+ fra alle eksterne 

finansieringsinstrumenter, eftersom mellemfolkelige kontakter og ungdomsmobiliteten 

er en af de centrale strategier for at forbedre gennemslagskraften af EU's optræden 

udadtil og synligheden heraf blandt befolkningen i vores partnerlande; 

18. minder om, at følgerne af klimaændringerne har en konkret indvirkning på flere 

aspekter af menneskers liv og i stigende grad mærkes i udviklingslandene; opfordrer til 

en øget tildeling af midler til klimaindsatser, hvilket bedre afspejler EU's stærke 

forpligtelse og det øgede engagement inden for klimadiplomatiet. 

                                                 
1Vedtagne tekster, P8_TA-PROV(2018)0042. 
2Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0424.  
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