
 

AD\1161525SV.docx  PE623.654v02-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

Europaparlamentet 
2014-2019  

 

Utskottet för utrikesfrågor 
 

2018/2046(BUD) 

31.8.2018 

YTTRANDE 

från utskottet för utrikesfrågor 

till budgetutskottet 

över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 

(2018/2046(BUD)) 

Föredragande av yttrande: Brando Benifei 

 

 



 

PE623.654v02-00 2/8 AD\1161525SV.docx 

SV 

 

PA_NonLeg 



 

AD\1161525SV.docx 3/8 PE623.654v02-00 

 SV 

FÖRSLAG 

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande 

förslag i det förslag till resolution som antas: 

1. Europaparlamentet konstaterar ökningen av åtagandebemyndigandena i rubrik 4, även 

om den största delen av denna ökning är en följd av det ökade anslaget till faciliteten för 

flyktingar i Turkiet. Parlamentet betonar att med hänsyn till de många utmaningar som 

EU står inför på den internationella arenan kan de yttre åtgärderna endast kan vara 

trovärdiga om det finns tillräckliga resurser. 

2. Europaparlamentet är bekymrat över att budgetförslaget helt uttömmer marginalerna för 

rubrik 4, vilket ger unionen ett mycket begränsat handlingsutrymme vid oförutsedda 

yttre kriser. 

3. Europaparlamentet understryker den strategiska betydelsen av tillräcklig finansiering 

för västra Balkan, som är ett prioriterat område för EU, i syfte att konsolidera vägen mot 

anslutning, och beklagar i detta sammanhang förslaget att minska anslagen till politiska 

reformer på västra Balkan med 10 miljoner euro. Parlamentet kräver att denna trend 

vänds eftersom politiska reformer utgör stommen i en demokratisk omvandling och 

indirekt i anslutningsprocessen till EU. Parlamentet understryker behovet av tillräcklig 

finansiering för genomförandet av handlingsplanen för 2018–2020 för strategin för 

västra Balkan, med en prioritering av stödet till rättsstaten och den regionala 

integrationen. Parlamentet kräver att bidraget från instrumentet för stöd inför 

anslutningen till Erasmus+ fördubblas i enlighet med strategin. 

4. Europaparlamentet stöder, i linje med principen om villkorlighet, en minskning av det 

belopp som anslagits till Turkiet under alla budgetposter, med hänsyn till den fortsatta 

tillbakagången vad gäller rättsstatsprincipen, demokrati och mänskliga 

rättigheter. Samtidigt bör direkt stöd till det civila samhället och de direkta 

personkontakterna förstärkas ytterligare med tanke på den allt större polariseringen i det 

turkiska samhället och de åtgärder som myndigheterna vidtar mot de grundläggande fri- 

och rättigheterna och även mot människorättsförsvarare i efterdyningarna av 

kuppförsöket. Särskild vikt bör i detta avseende fästas vid mediernas frihet och hbti-

personers rättigheter. 

5. Europaparlamentet anser att den nuvarande andelen av bidragen till faciliteten för 

flyktingar i Turkiet från unionens budget (1 miljard euro) och medlemsstaterna (2 

miljarder euro) bör behållas. Parlamentet efterlyser en motsvarande justering av det 

föreslagna EU-bidraget till faciliteten för flyktingar i Turkiet för 2019, i enlighet med 

parlamentets ståndpunkt i dess resolution om mandatet för trepartsmötet om förslaget 

till budget för 20191. Dessutom måste det säkerställas att eventuella bidrag från rubrik 4 

till faciliteten för flyktingar i Turkiet inte kommer att leda till en minskning av de 

tillgängliga medlen för de befintliga programmen. Parlamentet insisterar vidare på 

behovet av att nära kontrollera användningen av medlen till faciliteten för flyktingar i 

Turkiet, för att säkerställa att de verkligen används för flyktingrelaterade projekt och 

inte i något annat syfte. Parlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet rapportera 

                                                 
1 Antagna texter, P8_TA-PROV(2018)0311. 
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till budgetmyndigheten om de finansierade åtgärdernas förenlighet med den 

underliggande rättsliga grunden. 

6. Europaparlamentet beklagar minskningen av anslagen till finansiellt stöd för att 

stimulera den ekonomiska utvecklingen inom den turkcypriotiska befolkningsgruppen. 

Parlamentet kräver att budgeten återställs till nuvarande nivåer utan någon minskning. 

7. Europaparlamentet betonar den strategiska betydelsen av EU:s östra och södra 

grannskap. Parlamentet understryker att situationen i grannskapet fortfarande utgör en 

betydande utmaning för unionen. Parlamentet är bekymrat över att det europeiska 

grannskapsinstrumentet fortsatt kommer att vara utsatt för stora påfrestningar under 

2019, vilket ytterligare förvärrats av att medel till det europeiska 

grannskapsinstrumentet används för att finansiera åtaganden som gjorts till förmån för 

Syrien och projekt inom ramen för EU:s förvaltningsfond för Afrika. Parlamentet kräver 

att dessa nya åtaganden fullt ut kompenseras av ökade anslag. Parlamentet välkomnar 

ökningen av åtagandebemyndigandena för förtroendeskapande åtgärder, säkerhet samt 

förebyggande och lösning av konflikter i länderna i Medelhavsområdet. Parlamentet 

understryker i detta sammanhang behovet av lämpligt stöd till utsatta grupper, i 

synnerhet (ensamkommande) barn, kvinnor och offer för sexuellt våld i samband med 

och utanför väpnade konflikter. 

8. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att fortsätta att ge ökat stöd till 

Ukraina, särskilt med avseende på den ihållande konflikten i östra Ukraina, och till 

Tunisien, särskilt för kampen mot fattigdom och ungdomsarbetslöshet. Parlamentet 

kräver, i ljuset av den senaste tidens politiska utveckling på plats, mer medel till stöd för 

stabiliseringen av Libyen, bland annat för att stödja det civila samhället och upprätthålla 

människorättsnormer och internationell rätt. I detta sammanhang bör särskild 

uppmärksamhet ägnas åt att säkerställa att EU:s bidrag till Libyen inte används för att 

finansiera godtyckliga frihetsberövanden och frihetsberövanden av utsatta personer, i 

synnerhet barn, i enlighet med EU:s riktlinjer för främjande och skydd av barnets 

rättigheter, och att migranter behandlas med full respekt för internationella normer för 

mänskliga rättigheter. Parlamentet noterar att stabiliseringen av Libyen endast kommer 

att vara ett första steg och att ytterligare ansträngningar kommer att behövas för 

återuppbyggnad och reformer. Parlamentet kräver ökat stöd till politiska reformer och 

demokratiska processer i Georgien och Republiken Moldavien. Parlamentet insisterar 

på att en korrekt övervakning måste säkras av genomförandet av och framstegen med 

reformerna i de berörda partnerländerna. 

9. Europaparlamentet begär ökade anslag till det europeiska instrumentet för demokrati 

och mänskliga rättigheter för att skydda riskutsatta människorättsförsvarare, bland annat 

genom mekanismen för människorättsförsvarare (ProtectDefenders.eu), med hänsyn till 

de ökade tillslagen i ett antal länder. Dessutom måste tillräcklig finansiering av EU:s 

valövervakningsuppdrag säkerställas, som ett sätt att bidra till att stärka de 

demokratiska institutionerna och bygga upp allmänhetens förtroende för valprocessen, 

och på så sätt främja stabilitet och stärka andra utrikespolitiska mål. 

10. Europaparlamentet beklagar nedskärningarna av EU:s bidrag till Europeiska centrumet 

för universitetssamarbete gällande de mänskliga rättigheterna och demokratisering och 

dess globala högskola för mänskliga rättigheter, vilket allvarligt kommer att undergräva 
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genomförandet av detta EU-flaggskeppsprogram för akademiker. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att bibehålla det finansiella anslaget till Europeiska centrumet för 

universitetssamarbete gällande de mänskliga rättigheterna och demokratisering på en 

konsekvent nivå jämfört med tidigare bidrag. 

11. Europaparlamentet kräver att unionens stöd till fredsprocessen i Mellanöstern, den 

palestinska myndigheten och UNRWA stärks i linje med Europaparlamentets resolution 

av den 8 februari 2018 om situationen för UNRWA1, med hänsyn till den förvärrade 

situationen på plats och USA:s beslut att drastiskt minska sitt engagemang. Parlamentet 

är fortfarande bekymrat över förstörelsen och konfiskeringen av EU-finansierat 

humanitärt bistånd på Västbanken. 

12. Europaparlamentet konstaterar den blygsamma ökningen av budgeten för den 

gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp), men noterar att Gusp-budgeten 

fortfarande är under stor press och att utvidgningen av ett antal uppdrag inom den 

gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) riskerar att förvärra detta 

problem under 2019. Parlamentet kräver att den minskning som föreslagits av rådet för 

andra krishanteringsåtgärder och insatser annulleras, eftersom det skulle leda till mindre 

flexibilitet vid hanteringen av oväntade kriser, och att Gusp-budgeten ökas i 

motsvarande grad. 

13. Europaparlamentet kräver ytterligare medel för instrumentet som bidrar till stabilitet 

och fred (IcSP), med tanke på dess viktiga roll när det gäller krishantering, 

krisberedskap, konfliktförebyggande och fredsbyggande. Parlamentet framhåller vikten 

av ett fortsatt genomförande av kopplingen mellan utveckling och säkerhet i IcSP, och 

efterlyser ytterligare medel som ska genomföras inom ramen för de nuvarande delarna 

av IcSP. 

14. Europaparlamentet betonar vikten av en progressiv utformning av EU:s gemensamma 

försvarspolitik och behovet av att stödja ytterligare finansiering för att säkerställa dess 

genomförande. 

15. Europaparlamentet gläder sig över att man nyligen antagit det europeiska 

försvarsindustriella utvecklingsprogrammet (EDIDP) för att stödja europeiskt 

försvarssamarbete och försvarsinnovation, och dess integrering i förslaget till budget för 

2019. Parlamentet anser att detta program, tillsammans med den pågående förberedande 

åtgärden för EU:s försvarsforskning, kommer att bidra till utvecklingen av en europeisk 

försvarsindustri. Parlamentet betonar vikten av gränsöverskridande deltagande för små 

och medelstora företag och midcap-företag. 

16. Europaparlamentet kräver ökat stöd till icke-spridning och nedrustning, i enlighet med 

de skyldigheter som följer av fördraget om icke-spridning av kärnvapen och 

Europaparlamentets resolution av den 27 oktober 2016 om nukleärt säkerhetsskydd och 

icke-spridning2. 

17. Europaparlamentet kräver att bidragen till Erasmus + från alla externa 

finansieringsinstrument ökas, eftersom kontakter mellan människor och ungdomars 

                                                 
1 Antagna texter, P8_TA-PROV(2018)0042. 
2 Antagna texter, P8_TA(2016)0424.  
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rörlighet är en central strategi för att öka effekten av EU:s yttre åtgärder och dess 

synlighet hos allmänheten i våra partnerländer. 

18. Europaparlamentet påminner om att klimatförändringarnas effekter har en påtaglig 

inverkan på många aspekter av människors liv och blir alltmer kännbara i 

utvecklingsländerna. Parlamentet kräver ökade anslag till klimatåtgärder som bättre 

återspeglar EU:s kraftfulla åtagande och ökade engagemang för klimatdiplomati.
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