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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, opfylde sine mål og stræbe mod at opnå strategisk 
autonomi;

2. er bekymret over den hurtige udbredelse af covid-19-pandemien på verdensplan og dens 
indvirkning på de berørte lande; er overbevist om, at internationalt samarbejde er 
afgørende for at overvinde denne globale krise; mener, at EU bør gå i spidsen for den 
globale indsats for at inddæmme pandemien og afbøde dens virkninger; opfordrer EU til 
at udvise solidaritet med de berørte tredjelande, navnlig dets umiddelbare nabolande, 
herunder ved at mobilisere yderligere ressourcer via EU's eksterne 
finansieringsinstrumenter med henblik på at hjælpe de berørte lande med at genopbygge 
deres økonomier, afbøde de socioøkonomiske konsekvenser af denne krise og styrke 
kapaciteten i de offentlige sundhedssystemer på verdensplan;

3. understreger den strategiske betydning af udvidelsespolitikken på det vestlige Balkan og 
af EU's naboskabspolitik; 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 i 
henhold til princippet om "mere for mere" og "mindre for mindre"; minder om behovet 
for at gennemføre streng konditionalitet med hensyn til finansiel støtte; understreger 
behovet for navnlig at støtte proeuropæiske og prodemokratiske kræfter i disse regioner 
og dermed fremme udviklingen af EU's værdier og respekten for retsstaten;

4. mener, at instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA III) bør målrette sin finansiering 
på områder, der vedrører demokratiske institutioners funktionsmåde, retsstatsprincippet, 
god regeringsførelse og offentlig forvaltning; minder om, at Kommissionen har 
henstillet til, at der indledes tiltrædelsesforhandlinger med Albanien og 
Nordmakedonien, og opfordrer til, at der afsættes passende finansielle midler til at støtte 
politiske reformer og tilpasning til gældende EU-ret;

5. understreger, at de finansielle tildelinger under IPA III bør være betinget af respekt for 
europæiske værdier såsom retsstatsprincippet, domstolenes uafhængighed, den 
demokratiske proces, respekt for grundlæggende værdier og gode 
naboskabsforbindelser; opfordrer Kommissionen til at føre tilsyn med gennemførelsen 
af konditionalitet; anmoder Kommissionen om at anvende de midler, der i øjeblikket er 
tildelt under instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA III), til at yde støtte, som 
forvaltes direkte af EU, til Tyrkiets civilsamfund, menneskerettighedsforkæmpere og 
journalister og til at øge mulighederne for mellemfolkelige kontakter, den akademiske 
dialog, adgangen for tyrkiske studerende til europæiske universiteter og medieplatforme 
for journalister med det formål at beskytte og fremme de demokratiske værdier og 
principper, menneskerettighederne og retsstatsprincippet;

6. minder om den bekymrende udvikling i de sydlige nabolande, herunder de fortsatte 
konflikter i Syrien og Libyen, den stigende ekstremisme samt flygtninge- og 



PE646.992v02-00 4/8 AD\1203283DA.docx

DA

migrantbølger; opfordrer Kommissionen til at afsætte tilstrækkelige finansielle midler 
til landene i de sydlige nabolande under den nye struktur af eksterne 
finansieringsinstrumenter;

7. opfordrer Kommissionen til, i lyset af den øgede usikkerhed og ustabilitet i regionen, at 
intensivere sin finansielle støtte til De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for 
Palæstinaflygtninge i Mellemøsten (UNRWA) i 2021 med henblik på at bevare 
uafbrudte basale tjenester til millioner af palæstinensiske flygtninge og gøre det muligt 
for organisationen at udføre sit yderst vigtige mandat; beklager den fortsatte 
ødelæggelse og konfiskering af EU-finansieret humanitær bistand på Vestbredden; er 
bekymret over den manglende beslutsomhed fra EU-Udenrigstjenestens og 
Kommissionens side, som blev påpeget af Den Europæiske Revisionsret, med hensyn til 
at sikre erstatning fra de israelske myndigheder, således som Parlamentet anmodede om 
i sin beslutning fra september 2018;

8. gentager sin opfordring til en dybtgående og omfattende gennemgang af EU's 
forbindelser med Egypten, navnlig bistandsprogrammet; mener som understreget i sin 
beslutning fra oktober 2019 at menneskerettighedssituationen i Egypten kræver en 
grundig revision af Kommissionens budgetstøtteforanstaltninger, og opfordrer til, at 
EU's bistand begrænses til primært at støtte civilsamfundet;

9. minder om, at forskellige europæiske politiske ledere har fremhævet betydningen af i 
væsentlig grad at fremme forbindelserne med det afrikanske kontinent, og understreger 
derfor behovet for i tilstrækkelig grad at matche ord med handling og yde tilstrækkelig 
finansiering for at imødegå de mange fælles udfordringer og muligheder på kort, 
mellemlang og lang sigt, som Europa og Afrika kun kan tackle sammen;

10. anmoder om, at Kommissionen udarbejder en omfattende EU-strategi for Arktis, der 
tager hensyn til alle geopolitiske og geostrategiske aspekter samt de hurtige 
klimaændringer i regionen; anmoder Kommissionen om at medtage Arktis i 
arbejdsprogrammet for 2020;

11. glæder sig over forslaget fra Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, om at 
oprette en "geopolitisk Kommission"; gentager imidlertid, at det er nødvendigt at sikre 
opfyldelsen af andre af EU's prioriteter og værdier, såsom beskyttelse af 
menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, miljøbeskyttelse og 
mindretalsrettigheder; fremhæver derfor behovet for at beskytte ovennævnte, samtidig 
med at der opbygges et nyt "geopolitisk EU";

12. minder om, at menneskerettighederne er en integreret del af EU's politik udadtil; 
gentager behovet for flere midler til støtte til menneskerettighederne i hele verden med 
særlig fokus på beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere, navnlig de mest udsatte; 
understreger i denne forbindelse behovet for at opretholde mekanismen for 
menneskerettighedsforkæmpere (ProtectDefenders.eu) og øge finansieringen hertil; 
mener, at EU fuldstændig bør afholde sig fra at anvende budgetstøtte som en metode til 
at yde bistand i lande, der klart ikke lever op til de internationale standarder på 
menneskerettigheds- og demokratiområdet, eller som ikke viser deres vilje til at 
bekæmpe korruption; fremhæver betydningen af valgobservationsmissioner, navnlig 
dem, der gennemføres af lokale civilsamfundsgrupper, og opfordrer til et passende 
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finansieringsniveau;

13. opfordrer til yderligere finansiering af strategiske kommunikationstiltag til bekæmpelse 
af desinformationskampagner, som i stigende grad anvendes til at undergrave den 
demokratiske orden i Unionen og i EU's nærmeste nabolande; fremhæver betydningen 
af Tjenesten for EU's Optræden Udadtils flagskibsprojekt "East StratCom-taskforce – 
EU vs. Disinfo" i kampen mod desinformation, propaganda og fremmed indflydelse;

14. understreger, at klimaændringer ændrer det geopolitiske landskab og øger de 
humanitære behov i mange dele af verden; fastholder, at det næste budget bør hjælpe 
Unionen med at opfylde sine forpligtelser i henhold til Parisaftalen, bør være i fuld 
overensstemmelse med målet om at begrænse den globale opvarmning til under 1,5 °C 
og bør bidrage til at standse og vende tabet af biodiversitet; understreger i denne 
forbindelse også betydningen af en effektiv klima- og miljøsikring (herunder 
biodiversitet) i budgettet; understreger, at der bør gøres alt for at sikre, at det samlede 
mål for klimamainstreaming nås over hele perioden 2021-2027;

15. understreger betydningen af kønsmainstreaming og behovet for passende indikatorer og 
en specifik metodologi samt regelmæssig overvågning med henblik på at analysere EU-
budgettets indvirkning på ligestilling mellem kønnene; opfordrer EU-Udenrigstjenesten 
til at forbedre den kønsmæssige og geografiske balance blandt sine medarbejdere; 
understreger behovet for specifikke foranstaltninger til at sikre tilstedeværelsen af 
rådgivere i kønsspørgsmål i EU-delegationer og FSFP-missioner og -operationer;

16. insisterer på, at budgettet for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik bør fokusere på 
prioriterede områder, både geografisk og tematisk, og på områder, hvor EU's indsats 
kan tilføre den største merværdi;

17. understreger betydningen af at yde tilstrækkelig finansiel støtte til udformningen af en 
egentlig europæisk forsvarsunion, fremme strategisk autonomi og styrke EU's rolle på 
globalt plan; understreger navnlig betydningen af at fastholde Parlamentets holdning for 
så vidt angår beløbene til Den Europæiske Forsvarsfond og militær mobilitet; 
understreger, at fortsat støtte til og øget koordinering af forsvarsrelaterede politikker og 
aktioner under Det Europæiske Forsvarsagentur, det permanente strukturerede 
samarbejde (PESCO), Den Europæiske Forsvarsfond og andre initiativer bør sikres; 
opfordrer indtrængende Kommissionen til at tilvejebringe finansieringen af 
administrations- og aktionsudgifterne til Det Europæiske Forsvarsagentur og det 
permanente strukturerede samarbejde fra Unionens budget og derved genetablere 
Parlamentets budgetfunktion som fastsat i artikel 41 i TEU;

18. understreger betydningen af at fastholde Parlamentets holdning for så vidt angår 
tildelingen til det europæiske rumprogram, som styrker Europas rolle som global aktør 
og er et stærkt aktiv for dets sikkerhed og forsvar;

19. 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;

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

21. opfordrer til øget gennemsigtighed i og kontrol med EFI-finansieringen i 
modtagerlandene for at sikre, at de finansielle midler anvendes så effektivt og 
produktivt som muligt; anmoder om regelmæssige drøftelser gennem en struktureret 
dialog mellem Parlamentet og Kommissionen, der gør det muligt for Parlamentet at 
foretage en detaljeret evaluering af anvendelsen af budgettet; opfordrer til øget 
samarbejde med og høring af lokale støttemodtagere i alle faser af budgetplanlægningen 
og -gennemførelsen; understreger behovet for at fremme synligheden af EFI'erne ved at 
øge bevidstheden om deres positive virkninger og fordele med henblik på at øge 
virkningen af finansieringen og styrke EU's offentlige diplomati;

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

23. 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 og gennemsigtig til, at Parlamentet kan 
udføre sine budgetmæssige funktioner effektivt og varetage sin tilsynsrolle.
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