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FORSLAG 

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

følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. understreger, at EU – såvel inden for som uden for sit naboskabsområde – oplever et antal 

kriser uden fortilfælde, herunder navnlig flygtningekrisen, trusler mod sikkerheden og 

væbnede konflikter, som truer de centrale værdier og kræver solidaritet og en styrkelse af 

indsatsen udadtil; minder om, at der med det stigende antal naturkatastrofer er behov for 

solidaritet; understreger den kendsgerning, at disse kriser ikke kunne forudses, da den 

flerårige finansielle ramme 2014-2020 blev fastlagt; minder om, at de samlede bevillinger 

under afgiftsområde 4 blev nedskåret med 16 % i forhold til Kommissionens oprindelige 

forslag, hvilket i alvorlig grad mindskede EU's evne til at reagere på alle disse nye 

udfordringer og opfylde sine politiske løfter; opfordrer indtrængende Kommissionen til at 

fremlægge et forslag om en revision, som forhøjer lofterne over forpligtelsesbevillingerne 

på dette udgiftsområde med henblik på at tilvejebringe yderligere finansiering; opfordrer 

Kommissionen til at inkorporere en resultatbaseret tilgang til budgetlægning, samtidig 

med at den tager højde for specificiteten af foranstaltninger udadtil; 

2. fremhæver, at en indsats for at løse migrations- og flygtningekrisen har stor prioritet, men 

understreger, at dette ikke må ske på bekostning af politikker på andre områder, herunder 

områder, som er centrale for løsningen af langsigtede problemer og af de grundlæggende 

årsager til den nuværende krise; er overbevist om, at en indsats for at løse den humanitære 

krise skal gå hånd i hånd med udviklingsprocessen og virkeliggørelsen af målene for 

bæredygtig udvikling, fremme stabile og sikre rammer, hvorunder udvikling kan ske, samt 

fremme menneskerettighederne og alle EU's udenrigspolitiske prioriteringer; 

3. mener, at den nuværende fleksibilitetsmekanisme både med hensyn til størrelse og 

fleksibilitet er utilstrækkelig til, at der kan reageres i tilstrækkelig grad på den ændrede 

situation; minder om, at Kommissionen hovedsageligt som følge af manglende ressourcer 

har indført en række ad hoc-instrumenter, herunder trustfonde for Syrien, Afrika og Den 

Centralafrikanske Republik og flygtningefaciliteten for Tyrkiet; anerkender, at disse har 

potentiale til at øge EU's økonomiske indsats, men understreger behovet for 

gennemsigtighed, ansvarlighed og demokratisk kontrol i forbindelse med forvaltningen af 

disse finansielle instrumenter, samt tilkendegiver utilfredshed over, at medlemsstaterne 

ikke har opfyldt deres finansieringsløfter; opfordrer kraftigt til, at Europa-Parlamentet 

fører tilsyn med forvaltningen af trustfondene; 

4. opfordrer Kommissionen til at foreslå en reform af fleksibilitetsmekanismen i den 

flerårige finansielle ramme, herunder etablering af en permanent europæisk krisereserve, 

der gør det muligt at mobilisere yderligere ressourcer, når det er nødvendigt, ved hjælp af 

fleksible procedurer, som tillader en hurtig reaktion på hastende og uforudsigelige 

situationer; understreger, at katastrofefinansiering i tilfælde af kriser og uforudsete 

situationer i sagens natur skal dækkes af særlige instrumenter og ikke medregnes i loftet i 

den flerårige finansielle ramme; mener, at muligheden for at flytte ikke-tildelte midler 

mellem udgiftsområder ville øge muligheden for at reagere på problemer, som stadig er 

under udvikling, og samtidig muliggøre en maksimal udnyttelse af FFR-lofterne; 

bemærker, at de nuværende midler bør anvendes på den mest effektive måde; understreger 

vigtigheden af nødhjælpsreserver og af at sikre tilstrækkelige midler til dette formål; 
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5. understreger nødvendigheden af, at den reviderede flerårige finansielle ramme er i stand 

til at opfylde de eksterne finansieringsinstrumenters behov efter midtvejsrevisionen af 

dem i 2017 og opfordrer til mere sammenhæng i og bedre samordning af begge 

revisionsprocesser i fremtiden; 

6. opfordrer indtrængende Kommissionen til at bringe den næste FFR på linje med 

Kommissionens og Parlamentets politiske cyklusser med henblik på at forbedre den 

demokratiske ansvarlighed og gennemsigtigheden i det flerårige budget. 
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