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FORSLAG

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

1. opfordrer til et ambitiøst 2021-budget, der vil sætte EU i stand til at løfte de 
udenrigspolitiske udfordringer og stræbe mod at opnå strategisk autonomi;

2. understreger behovet for at øge finansieringen til landene på det vestlige Balkan og 
landene i det østlige og sydlige naboskabsområde med henblik på at støtte politiske og 
økonomiske reformer med fokus på de mest engagerede partnere;

3. gentager sin støtte til finansiering af støtte til menneskerettighederne i hele verden med 
særlig fokus på beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere; fremhæver betydningen 
af valgobservationsmissioner og opfordrer til et passende finansieringsniveau;

4. bemærker, at en ny generation af eksterne finansieringsinstrumenter (EFI'er) vil træde i 
kraft i 2021, herunder et strømlinet globalt instrument, der erstatter de fleste af de 
eksisterende EFI'er;

5. gentager, at den nye EFI-arkitektur bør styrke sammenhæng, ansvarlighed, effektivitet 
og demokratisk kontrol; understreger behovet for, at Europa-Parlamentet spiller en 
større rolle i den strategiske styring af de nye instrumenter; forventer at blive inddraget 
fra et tidligt tidspunkt i (præ)programmeringen af de nye instrumenter;

6. anmoder Kommissionen om at udarbejde beredskabsplaner i god tid for at sikre 
kontinuitet i finansieringen i tilfælde af, at de nye programmer ikke vedtages i tide 
inden starten på den nye flerårige finansielle ramme (FFR);

7. opfordrer indtrængende Kommissionen til at forelægge en differentieret 
budgetkontoplan for de nye eksterne finansieringsinstrumenter, navnlig ved at medtage 
mindst én budgetpost for hvert tredjeland, der modtager betydelige beløb i EU-bistand; 
understreger, at budgetstrukturen i forbindelse med et mere strømlinet sæt af 
instrumenter skal være tilstrækkeligt detaljeret til, at Parlamentet kan udføre sine 
budgetmæssige funktioner effektivt og varetage sin tilsynsrolle.


