
PA\1186451DA.docx PE639.811v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Udenrigsudvalget

2019/2028(BUD)

24.7.2019

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udenrigsudvalget

til Budgetudvalget

om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 
2020
(2019/2028(BUD))

Ordfører for udtalelse: Michael Gahler



PE639.811v01-00 2/3 PA\1186451DA.docx

DA

PA_NonLeg



PA\1186451DA.docx 3/3 PE639.811v01-00

DA

FORSLAG

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

1. noterer sig med bekymring nedskæringen på over 1 mia. EUR i forpligtelsesbevillinger 
til udgiftsområde 4 (Et globalt Europa), som vil resultere i et budget for foranstaltninger 
udadtil, som er lavere end for ethvert af de tre foregående år; mener, at EU i den 
nuværende internationale kontekst må påtage sig mere, ikke mindre ansvar, og at det 
skal tildeles de nødvendige finansielle midler for at kunne gøre dette; opfordrer til, at 
der indføres en margen på over 200 mio. EUR under udgiftsområde 4;

2. mener, at det er nødvendigt at tildele yderligere midler til landene på Vestbalkan inden 
for rammerne af instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II); misbilliger i denne 
forbindelse den foreslåede nedskæring af de midler, der er afsat til at støtte politiske 
reformer og tilpasning til EU-lovgivningen 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; glæder sig over det øgede 
fokus på støtte til civilsamfundet og den fortsatte omlægning hen imod direkte 
forvaltning og opfordrer Kommissionen til at fremskynde genoprettelsen af denne 
balance yderligere;

4. opfordrer til at vende de foreslåede budgetnedskæringer for de sydlige nabolande under 
det europæiske naboskabsinstrument (ENI); 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;

5. 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.


