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FORSLAG 

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

følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. beklager, at mængden af EU-finansiering under udgiftsområde 4 i den nuværende 

flerårige finansielle ramme (FFR) samt den manglende fleksibilitet og sammenhæng i 

samme, vidner om EU's begrænsede ambitioner om at fungere som en reel global aktør; 

bemærker dog, at mange af de partnerlande og temaer, som EU's eksterne 

finansieringsinstrumenter (EFI'er) er rettet imod, har oplevet positive fremskridt, hvilket 

er bevis på EFI'ernes relevans og betydning; 

2. understreger, at EU har oprettet trustfondene og en særlig facilitet for flygtninge i 

Tyrkiet for at tackle de mange udfordringer og kriser i sit nærområde og i andre lande, 

herunder migrations- og flygtningekrisen; beklager, at bidragene fra EU's budget til 

EU's trustfonde og faciliteten for flygtninge i Tyrkiet har reduceret den overordnede 

kohærens, den langsigtede vision og virkningen af EU's indsats, understreger endnu en 

gang, at nye prioriteter skal finansieres med nye bevillinger; 

3. er overbevist om, at generationen af eksterne finansieringsinstrumenter (EFI'er) efter 

2020 skal: 

– tjene EU's ambitiøse og overordnede globale strategi baseret på EU-værdier; 

matche EU's politiske ambitioner for så vidt angår størrelse, fleksibilitet mellem 

og inden for EFI'erne og overordnet politikkohærens, herunder i forbindelse med 

EU som hovedaktør i genopbygning efter konflikt og krig i dens bredere 

naboskabsområde 

– muliggøre klare synergier mellem budgettet og EU's politiske indflydelse inden 

for rammerne af reelle partnerskaber med tredjelande  

– give EU mulighed for at tage mere hensyn til det skiftende miljø, samtidig med at 

de globale forpligtelser, der hidtil er indgået, respekteres 

– skabe reel EU-merværdi og sikre bedre koordinering og en mere resultatorienteret 

tilgang, herunder med hensyn til rapportering og kommunikation – EU-

finansiering må ikke duplikere eller overlappe medlemsstaternes finansiering og 

bør være mere synergiorienteret; 

– respektere budgetprincipperne om oprigtighed og enhed 

– styrke Parlamentets rolle som udøver af demokratisk kontrol; 

4. er af den opfattelse, at EFI-strukturen kan forenkles og bør afspejle klare politiske 

målsætninger; understreger, at resultater ikke kun bør måles på lande- og sektorniveau 

men også indsamles på instrumentplan; opfordrer til, at effektiviteten, fleksibiliteten, 

ansvarligheden og sammenhængen i samt synligheden af Unionens indsats forøges; 

advarer dog om, at en alt for radikal forenkling af strukturen ikke vil være uden risici, 

5. minder om det hidtil usete behov for humanitær bistand, som er opstået på grund af 
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naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, der bl.a. skyldes klimaforandringer, 

ringe sikkerhedsforhold, konflikter og tvangsfordrivelse; efterlyser især et separat 

instrument for humanitær bistand med eget retsgrundlag, budget og en langsigtet 

finansieringsstrategi, som skal fastholdes for at sikre de fire humanitære principper om 

medmenneskelighed, neutralitet, upartiskhed og uafhængighed; opfordrer herudover til 

en betydelig humanitær bistandsreserve;  

6. opfordrer til bedre integration af EU's trustfonde og faciliteter i budgettet for at øge 

gennemsigtigheden og den demokratiske kontrol af EFI'erne; minder om aftalen som led 

i den seneste revision af finansforordningen1 om at høre Parlamentet og Rådet forud for 

oprettelsen af en ny trustfond for tematiske foranstaltninger; opfordrer endvidere 

Kommissionen til at forelægge Parlamentet detaljerede oplysninger om enhver 

væsentlig selvstændig overførsel eller frigørelse under udgiftsområde 4; 

7. er af den opfattelse, at disse midtvejsrevisions- og budgetkontrolsprocesser bør være 

omhyggelige og gennemsigtige nok til at sikre den størst mulige udnyttelse af midlerne 

og til at muliggøre passende ændringer med henblik på at øge absorptionskapaciten, 

hvor dette er nødvendigt.  

  

                                                 
1 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1. 



 

AD\1146573DA.docx 5/6 PE616.571v02-00 

 DA 

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG 

Dato for vedtagelse 22.2.2018    

Resultat af den endelige afstemning +: 

–: 

0: 

28 

4 

0 

Til stede ved den endelige afstemning - 

medlemmer 

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, 

André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens 

Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, 

Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul 

Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios 

Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele 

Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere 

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Janusz Lewandowski, Ivana 

Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský 

 
  



 

PE616.571v02-00 6/6 AD\1146573DA.docx 

DA 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB 
I RÅDGIVENDE UDVALG 

28 + 

ALDE Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet 

ECR Zbigniew Kuźmiuk 

PPE Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Janusz 

Lewandowski, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri 

Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský 

S&D Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír 

Maňka, Pavel Poc, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken 

VERTS/ALE Jordi Solé, Indrek Tarand 

 

4 - 

ENF André Elissen, Marco Zanni 

GUE/NGL Xabier Benito Ziluaga 

NI Eleftherios Synadinos 

 

0 0 

  

 

Tegnforklaring: 

+ : for 

- : imod 

0 : hverken/eller 

 

 


