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FÖRSLAG

Utskottet för utrikes frågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande förslag i det betänkande som antas:

1. Europaparlamentet betonar, mot bakgrund av de allt större utmaningar som påverkar 
den globala och regionala stabiliteten, behovet av att i betydande grad öka anslagen för 
EU:s yttre åtgärder inom den nya fleråriga budgetramen, samtidigt som EU:s 
utrikespolitik, som bygger på demokrati, rättsstatsprincipen, respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna, bevaras. Parlamentet noterar den måttliga 
ökning i reala termer av finansieringen som kommissionen föreslagit och vill se en 
ytterligare relativ ökning av åtagandena för yttre åtgärder, som man måste hålla fast vid 
i de interinstitutionella förhandlingarna.

2. Europaparlamentet erinrar om sin ståndpunkt att det europeiska grannskapsinstrumentet, 
instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) och det europeiska instrumentet för 
demokrati och mänskliga rättigheter bör upprätthållas oberoende av varandra på grund 
av deras specifika karaktär och för att undvika konkurrens mellan olika politikområden. 
Parlamentet uppmanar bestämt till en starkare koppling mellan tematiska och 
geografiska program, med tanke på den övergripande karaktären hos många frågor 
såsom mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan könen, icke-diskriminering av 
personer med funktionshinder och klimatförändringar. Parlamentet påminner dessutom 
om sin uppmaning om att upprätthålla den nuvarande finansiella balansen vid 
fördelningen av EU:s södra och östra grannskap. 

3. Europaparlamentet påminner om att instrumentet som bidrar till stabilitet och fred är 
EU:s enda instrument för att förebygga civila konflikter genom bland annat medling, 
dialog och försoning. Parlamentet beklagar att viktiga aspekter av instrumentet som 
bidrar till stabilitet och fred, såsom stöd till försoningskommissioner, åtgärder för 
barnsoldater, bekämpning av olaglig användning av vapen eller rehabilitering av offer 
för väpnat våld inte ingår i kommissionens nuvarande förslag om inrättande av 
instrumentet för grannskap, utveckling och internationellt samarbete (NDICI). 

4. Europaparlamentet välkomnar förslaget om att integrera Europeiska utvecklingsfonden 
(EUF) i EU:s budget, och efterlyser en förstärkning av parlamentets 
granskningsbefogenheter.

5. Europaparlamentet begär med eftertryck att särskilda mål för jämställdhetsdimensionen 
tas med genom att den tillgängliga budgeten för detta område ökas.

6. Europaparlamentet upprepar att en reform av den nuvarande strukturen för externa 
finansieringsinstrument bör öka ansvarigheten, transparensen, den demokratiska och 
parlamentariska kontrollen, effektiviteten och samstämmigheten, samtidigt som 
unionens strategiska prioriteringar beaktas. Parlamentet betonar att dessa mål inte kan 
uppnås utan en solid förvaltningsstruktur som möjliggör politisk kontroll, är 
strategibaserad, inkluderande och ansvarstagande och innehåller klara mål, riktmärken 
och uppföljnings- och utvärderingsmekanismer, inklusive en resultatbaserad 
budgeteringsmetod. Parlamentet betonar dessutom behovet av att se till att det civila 
samhället deltar i utformningen och genomförandet av EU:s yttre åtgärder. Parlamentet 
beklagar att kommissionens förslag till NDICI och IPA III i princip inte innehåller 
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några sådana bestämmelser om styrningsaspekter, och att det inte finns någon särskild 
mekanism för Europaparlamentets deltagande i strategiska val av prioriteringar och 
finansiering. Parlamentet konstaterar därför att förslagen inte är godtagbara i sin 
nuvarande form.

7. Europaparlamentet erkänner behovet av ökad flexibilitet. Parlamentet insisterar dock på 
att de medel som används inom ramen för den föreslagna ”bufferten för nya utmaningar 
och prioriteringar” inte kan användas för andra ändamål, såsom migrationshantering och 
säkerhet, och att ökad flexibilitet inte kan uppnås på bekostnad av långsiktiga politiska 
mål och minskade möjligheter för Europaparlamentet att utöva sina politiska styrnings-
och granskningsrättigheter. Parlamentet anser att det är nödvändigt att införa tydliga 
kriterier för fördelningen av reservmedel och att införa en lämplig 
övervakningsmekanism. 

8. Europaparlamentet kritiserar att de resultatbaserade anslagen i artikel 17 omfattar 
”samarbete om migration” bland kriterierna för att fastställa kompletterande anslag. 
Parlamentet betonar att det ursprungliga syftet med principen ”mer för mer” var att 
bygga starkare partnerskap med de grannar som gör mer framsteg i riktning mot en 
demokratisk reform och att ”samarbete om migration” i hög grad äventyrar detta synsätt 
och EU:s iakttagande av principerna i artikel 21 i EU-fördraget.

9. Europaparlamentet betonar behovet av en mer demokratisk debatt om EU:s externa 
bistånd också genom ett starkare engagemang från Europaparlamentets sida när det 
gäller strategisk politisk styrning av EU:s instrument för yttre åtgärder.

10. Europaparlamentet anser att utgifter från försvarsklustret endast bör användas för 
försvarsändamål, såsom de försvarsrelaterade delarna av åtgärderna inom ramen för 
Fonden för ett sammanlänkat Europa, Europeiska försvarsfonden och Horisont Europa-
programmet, inklusive infrastruktur och tillgångar med dubbla användningsområden, 
som en grundförutsättning för ett effektivare försvar och en starkare civil-militär 
synergieffekt.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra jämställdhetsbudgetering i 
enlighet med artikel 8 i EUF-fördraget.
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