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FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker med bekymring nedskæringen på over en mia. EUR i forpligtelsesbevillinger 
til udgiftsområde 4 (Et globalt Europa), der vil resultere i et budget for foranstaltninger 
udadtil, som er lavere end for ethvert af de tre foregående år; mener, at det i den 
nuværende internationale kontekst er nødvendigt, at EU i samarbejde med 
medlemsstaterne påtager sig mere, ikke mindre ansvar, og at det i betragtning af de 
adskillige udfordringer i og uden for det europæiske naboskabsområde er absolut 
nødvendigt, at EU tildeles de nødvendige finansielle midler til at kunne gøre dette; 
opfordrer til, at margenen på over 200 mio. EUR anvendes inden for udgiftsområde 4, 
herunder til krisestyring, forebyggelse af konflikter, fredsopbygning og kriseberedskab;

2. mener, at det er nødvendigt at øge finansieringen til landene på Vestbalkan yderligere 
inden for rammerne af instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II), navnlig på 
områder, der vedrører demokratiske institutioners funktionsmåde, retsstatsprincippet, 
god regeringsførelse og offentlig forvaltning; bemærker, at Kommissionen anbefalede 
at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Albanien og Nordmakedonien; understreger, at 
det er vigtigt at holde dette løfte og indlede tiltrædelsesforhandlingerne allerede i 2019; 
misbilliger i denne forbindelse den foreslåede nedskæring af de midler, der er 
øremærket til at støtte politiske reformer og tilpasning til den gældende EU-lovgivning i 
landene på Vestbalkan, og anmoder i stedet om en væsentlig forhøjelse;

3. noterer sig, at bevillingerne til Tyrkiet fortsat er reduceret, og mener, at dette er 
berettiget på grund af de alvorlige og vedvarende mangler inden for demokrati, 
retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder i Tyrkiet; opfordrer Kommissionen til 
at overvåge situationen nøje og om nødvendigt tilpasse den finansielle støtte, samtidig 
med at den bevarer forbindelser til borgerne i Tyrkiet; glæder sig over det øgede fokus 
på støtte til civilsamfundet, navnlig på områderne demokrati og retsstat, og den fortsatte 
omlægning hen imod direkte forvaltning, og opfordrer Kommissionen til at fremskynde 
genoprettelsen af denne balance yderligere;

4. understreger nødvendigheden af at prioritere stabiliteten i EU's østlige og sydlige 
naboskabsområde; fremhæver navnlig nødvendigheden af at støtte centrale lande, såsom 
Ukraine, Moldova, Tunesien og Georgien, som alle har vist betydelige fremskridt, der 
bør anerkendes og støttes; minder om, at det er vigtigt at opretholde et højt niveau af 
støtte og EU-engagement med henblik på at sikre et stabilt europæisk naboskab, 
samtidig med at der tages højde for partnerlandenes forpligtelser for så vidt angår deres 
omfattende reformdagsorden, navnlig på områderne demokrati, retsstat og 
menneskerettigheder; minder endvidere om, at det i betragtning af de vedvarende 
sikkerhedstrusler og forværringen af sikkerhedsmiljøet ved EU's østlige grænser er 
vigtigt at fortsætte med at opbygge tillid hos de østlige partnere og yde tilstrækkelig 
finansiering til at fremme stabiliteten og demokratiopbygningen i regionen, navnlig 
hvad angår Ukraine og den vedvarende konfliktsituation, som Rusland har skabt i det 
østlige Ukraine; støtter en styrket og mere synlig rolle for EU's observatørmission i 
Georgien i lyset af den øgede russiske aggression mod Georgien; understreger, at EU 
for Moldovas vedkommende bør bygge videre på det politiske momentum og sikre 
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stærk økonomisk støtte med henblik på at gøre det muligt at gennemføre de nødvendige 
demokratiske, økonomiske og sociale reformer;

5. opfordrer til at øge finansieringen til bekæmpelse af desinformationskampagner, som 
truer de demokratiske processer i EU's naboskabsområde;

6. minder om, at landene i det sydlige naboskabsområde oplever et enormt pres som følge 
af den tumultariske udvikling i regionen, herunder konflikterne i Syrien og Libyen, den 
tiltagende ekstremisme og de deraf følgende flygtninge- og migrantbevægelser, og 
mener, at en større indsats og finansiering af tillidsskabende foranstaltninger kunne 
være en måde at løse de nuværende problemer på; opfordrer til, at de foreslåede 
budgetnedskæringer for de sydlige nabolande under det europæiske 
naboskabsinstrument (ENI) forkastes; gentager, at bidragene fra ENI til tilsagnet til 
Syrien og EU's trustfond for Afrika ikke må ske på bekostning af ENI's centrale 
prioriteter, og opfordrer til, at disse yderligere forpligtelser opvejes fuldt ud af 
forhøjelser;

7. glæder sig over de tilsagn, der blev afgivet på Bruxelles III-konferencen om "støtte til 
Syriens og regionens fremtid", og understreger, at EU ud over de tildelte 560 mio. EUR 
er nødt til at forpligte sig til at sikre en varig og stabil deltagelse i regionen; 
understreger den indsats, der ydes af organisationer, der arbejder med indsamling af 
bevismateriale i Syrien, og opfordrer til at gøre det til en hovedprioritet at gemme 
beviserne for de krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, der er begået af 
alle parter i konflikten;

8. opfordrer til, at EU-støtten til levedygtigheden af en tostatsløsning, Den Palæstinensiske 
Myndighed, civilsamfundet i både Israel og Palæstina samt til De Forenede Nationers 
Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge i Mellemøsten (UNRWA) øges; bemærker 
med bekymring de seneste påstande om magtmisbrug inden for UNRWA's ledelse og 
forventer, at der foretages en fuldstændig og gennemsigtig undersøgelse og ekstern 
kontrol af disse forhold; er stadig bekymret over den fortsatte ødelæggelse og 
konfiskering af EU-finansieret humanitær bistand på Vestbredden;

9. opfordrer til, at mandatet for EU's særlige repræsentant for det sydlige 
Middelhavsområde til at føre an i EU's engagement i regionen og øge EU's synlighed 
genindføres;

10. anmoder om øget finansiering til Det Europæiske Instrument for Demokrati og 
Menneskerettigheder (EIDHR); gentager sin stærke støtte til 
menneskerettighedsforkæmpere, navnlig til de mest udsatte, herunder gennem 
mekanismen for menneskerettighedsforkæmpere (ProtectDefenders.eu);

11. understreger nødvendigheden af at støtte og beskytte LGBTI+-samfundet i hele verden; 
opfordrer til at tildele EU-midler til LGBTI+-samfund i lande, hvor disse samfunds 
rettigheder er truede;

12. fremhæver den vigtige rolle, som EU-valgobservationsmissionerne spiller med hensyn 
til at styrke demokratiske institutioner og opbygge offentlighedens tillid til 
valgprocesser, hvilket således fremmer stabilitet og understøtter andre udenrigspolitiske 
målsætninger som bl.a. fredsopbygning; påpeger, at det er vigtigt at styrke 
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valgobservationsmissioner og styrke finansieringen til sådanne; bemærker, at den 
foreslåede forhøjelse navnlig bør sigte mod at styrke støtten til lokale 
civilsamfundsbaserede valgobservationsorganisationer, og mener, at op til 25 % af det 
samlede EIDHR-budget skal øremærkes til finansieringen af valgobservationsmissioner; 
opfordrer Kommissionen til at fremme konkurrencen mellem tjenesteudbydere som en 
metode til at øge effektiviteten;

13. fremhæver vigtigheden af, at rammen om EU's fælles forsvarspolitik er progressiv, og 
understreger behovet for at støtte yderligere finansiering med henblik på at sikre dens 
gennemførelse; bekræfter atter sin stærke støtte til programmet for udvikling af den 
europæiske forsvarsindustri (EDIDP) og glæder sig over de 255 mio. EUR, der er afsat i 
budgetforslaget; minder om, at Den Europæiske Forsvarsfond er nødt til at spille en 
vigtig rolle i fremtidige budgetter, navnlig i den næste flerårige finansielle ramme; 
opfordrer medlemsstaterne til at gøre øget brug af disse finansieringsmuligheder;

14. gentager sit synspunkt om, at finansieringen af administrationsomkostningerne og 
aktionsudgifterne for Det Europæiske Forsvarsagentur og det permanente strukturerede 
samarbejde fra Unionens budget er den eneste mulighed i henhold til traktaterne;

15. mener, at der bør afsættes flere midler til civil konfliktforebyggelse, mægling og 
forsoning, navnlig i EU's sydlige og østlige nabolande;

16. fremhæver de konsekvenser, som klimaforandringer vil få for EU's optræden udadtil; 
understreger behovet for at matche klimakrisen med en betydelig forhøjelse af de 
midler, der afsættes til klimamål og klimadiplomati;

17. understreger EU's ansvar for at støtte beskyttelsen af Arktis; understreger vigtigheden af 
at investere i en mere sammenhængende EU-politik for Arktis;

18. fremhæver det presserende behov for at udrydde seksuel og kønsbaseret vold ved at 
sætte ind over for den udbredte og systematiske anvendelse heraf som et krigsvåben; 
opfordrer til at anvende EU-midler til at støtte ofre for kønsbaseret vold og kvinders ret 
til adgang til sikker og lovlig abort i hele verden;

19. opfordrer til at øge finansieringen til projekter, der har fokus på at støtte flygtninge fra 
Venezuela, som er flygtet til nabolandene, herunder til medlemsstaternes territorier i 
Vestindien;

20. er forfærdet over den lave procentdel af kvinder i EU-Udenrigstjenestens mellemleder- 
og toplederstillinger (henholdsvis 25 % og 13 %); opfordrer næstformanden i 
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik til at afgive et skriftligt tilsagn vedrørende forekomsten af kvinder i 
ledende stillinger, herunder målet om 50 % kvindelige delegationsledere i 2024;

21. påpeger, at uforudsete kriser kræver fleksibilitet og råderum i budgettet, og minder 
derfor om, at det er nødvendigt at være forberedt og kunne handle hurtigt og effektivt, 
hvis det bliver nødvendigt;

22. minder om, at det nuværende budgetforslag er baseret på et budget med det fulde bidrag 
fra Det Forenede Kongerige i hele 2020.
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