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Ändringsförslag 1
Vangelis Meimarakis

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet noterar 
revisionsrättens särskilda rapport nr 
32/2018 (EU:s förvaltningsfond för 
nödåtgärder i Afrika: flexibel men saknar 
fokus). Parlamentet uppmanar 
kommissionen att utan dröjsmål ta itu 
med de kvarstående 
rekommendationerna. Parlamentet 
betonar behovet av att se till att de projekt 
som finansieras genom 
förvaltningsfonden för Afrika 
kompletterar åtgärder inom ramen för 
andra EU-instrument och de som 
finansieras av medlemsstaterna eller 
andra givare. Parlamentet noterar den 
låga nivån på bidrag från 
medlemsstaterna och andra givare, vilket 
gör att man kan ifrågasätta om det är 
motiverat att använda en av EU:s 
förvaltningsfonder.

Or. en

Ändringsförslag 2
Sergey Lagodinsky
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet hänvisar till 
revisionsrättens särskilda rapport nr 
35/2018 (Insyn i EU-medel som förvaltas 
av icke-statliga organisationer: mer måste 
göras), där det konstateras att det ofta 
saknas transparens när det gäller icke-
statliga organisationers genomförande av 

2. Europaparlamentet ser mycket 
positivt på det civila samhällets globala 
insatser för att främja och försvara de 
mänskliga rättigheterna, särskilt i tider av 
krympande utrymme för det civila 
samhället och ifrågasättande av de 
mänskliga rättigheternas allmängiltighet. 
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EU-medel, särskilt när FN-organ lägger 
ut medel på underleverantörer. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
förbättra sina system för att spåra 
användningen av medel som genomförs 
av icke-statliga organisationer och att 
säkerställa och kontrollera att regler och 
förfaranden tillämpas korrekt, i enlighet 
med revisionsrättens rekommendationer.

Parlamentet betonar vikten av att EU 
stärker sitt stöd till det civila samhällets 
organisationer i den kommande fleråriga 
budgetramen. Parlamentet håller med om 
vikten av principerna om transparens och 
ansvarsskyldighet i samband med att 
offentliga medel går till det civila 
samhället, men noterar med oro att vissa 
upprepade uppmaningar i denna riktning 
i själva verket döljer en mer illvillig 
agenda som egentligen syftar till att sätta 
munkavle på det civila samhället och 
kritiska röster genom att underblåsa 
misstankar och överdriven byråkrati.

Or. en

Ändringsförslag 3
Nikos Androulakis, Robert Biedroń

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet hänvisar till 
revisionsrättens särskilda rapport nr 
35/2018 (Insyn i EU-medel som förvaltas 
av icke-statliga organisationer: mer måste 
göras), där det konstateras att det ofta 
saknas transparens när det gäller icke-
statliga organisationers genomförande av 
EU-medel, särskilt när FN-organ lägger ut 
medel på underleverantörer. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att förbättra sina 
system för att spåra användningen av 
medel som genomförs av icke-statliga 
organisationer och att säkerställa och 
kontrollera att regler och förfaranden 
tillämpas korrekt, i enlighet med 
revisionsrättens rekommendationer.

2. Europaparlamentet noterar 
revisionsrättens särskilda rapport nr 
35/2018 (Insyn i EU-medel som förvaltas 
av icke-statliga organisationer: mer måste 
göras). Parlamentet betonar att 
revisionsrätten konstaterar att 
kommissionens val av projekt som 
genomförts av icke-statliga organisationer 
på området yttre åtgärder i allmänhet är 
transparent, och att kommissionen i 
allmänhet rapporterat uppgifter om 
humanitärt bistånd och 
utvecklingsbistånd i enlighet med 
internationella öppenhetsnormer. 
Parlamentet noterar dock att det ofta 
saknas transparens när det gäller icke-
statliga organisationers genomförande av 
EU-medel, särskilt när FN-organ lägger ut 
medel på underleverantörer. Parlamentet 
noterar vidare att det nuvarande 
regelverket inte ställer några ytterligare 
krav på transparens för icke-statliga 
organisationer jämfört med andra 
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stödmottagare. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta att förbättra 
sina system för att spåra användningen av 
medel som genomförs av icke-statliga 
organisationer och att säkerställa och 
kontrollera att regler och förfaranden 
tillämpas korrekt, i enlighet med 
revisionsrättens rekommendationer, så att 
det även blir möjligt att bedöma de 
kostnader som samtliga genomförare 
redovisar. Parlamentet välkomnar i detta 
sammanhang lanseringen i mars 2019 av 
EU Aid Explorer, en offentlig webbplats 
som visar alla offentliggjorda uppgifter 
om externt bistånd från EU-
institutionerna och medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 4
Fabio Massimo Castaldo

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet hänvisar till 
revisionsrättens särskilda rapport nr 
35/2018 (Insyn i EU-medel som förvaltas 
av icke-statliga organisationer: mer måste 
göras), där det konstateras att det ofta 
saknas transparens när det gäller icke-
statliga organisationers genomförande av 
EU-medel, särskilt när FN-organ lägger ut 
medel på underleverantörer. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att förbättra sina 
system för att spåra användningen av 
medel som genomförs av icke-statliga 
organisationer och att säkerställa och 
kontrollera att regler och förfaranden 
tillämpas korrekt, i enlighet med 
revisionsrättens rekommendationer.

2. Europaparlamentet hänvisar till 
revisionsrättens särskilda rapport nr 
35/2018 (Insyn i EU-medel som förvaltas 
av icke-statliga organisationer mer måste 
göras), där det konstateras att 
kommissionen inte har varit tillräckligt 
transparent när det gäller icke-statliga 
organisationers genomförande av EU-
medel, särskilt när FN-organ lägger ut 
medel på underleverantörer. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att förbättra sina 
system för att spåra användningen av 
medel som genomförs av icke-statliga 
organisationer, tillämpa en konsekvent 
tolkning av tillämpliga bestämmelser i 
budgetförordningen inom de olika 
tjänsterna och att säkerställa och 
kontrollera att regler och förfaranden 
tillämpas korrekt, i enlighet med 
revisionsrättens rekommendationer.



PE644.929v01-00 6/15 AM\1194788SV.docx

SV

Or. it

Ändringsförslag 5
Nikos Androulakis, Robert Biedroń

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet efterlyser 
insatser för att åtgärda bristerna i den 
indirekta förvaltningen av EU-medel i 
vissa länder som omfattas av instrumentet 
för stöd inför anslutningen. Parlamentet 
noterar bekymrat att man inom ramen för 
IPA-stödet till Turkiet knappt nämnt 
grundläggande värden såsom pressfrihet 
och rättsväsendets opartiskhet, och att 
kommissionen endast i begränsad 
omfattning infört villkor till stöd för 
reformer inom de prioriterade områdena 
demokrati och rättsstatsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 6
Lars Patrick Berg

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar att 
de första 
kapacitetsuppbyggnadsåtgärderna inom 
ramen för det ändrade instrumentet som 
bidrar till stabilitet och fred inleddes 2018. 
Parlamentet betonar att dessa åtgärder 
bör vidtas inom ramen för en 
övergripande reform av säkerhetssektorn. 
Parlamentet uppmuntrar till en 
kraftfullare uppföljning av kortsiktiga 
stabiliseringsåtgärder genom mer 
långsiktiga åtgärder som finansieras av 

utgår
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instrumentet som bidrar till stabilitet och 
fred eller andra instrument.

Or. en

Ändringsförslag 7
Özlem Demirel

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar att 
de första kapacitetsuppbyggnadsåtgärderna 
inom ramen för det ändrade instrumentet 
som bidrar till stabilitet och fred inleddes 
2018. Parlamentet betonar att dessa 
åtgärder bör vidtas inom ramen för en 
övergripande reform av säkerhetssektorn. 
Parlamentet uppmuntrar till en 
kraftfullare uppföljning av kortsiktiga 
stabiliseringsåtgärder genom mer 
långsiktiga åtgärder som finansieras av 
instrumentet som bidrar till stabilitet och 
fred eller andra instrument.

3. Europaparlamentet förkastar 
inledandet av de första 
kapacitetsuppbyggnadsåtgärderna inom 
ramen för det ändrade instrumentet som 
bidrar till stabilitet och fred 2018. 
Parlamentet påminner om att det ändrade 
tillämpningsområdet för instrumentet som 
bidrar till stabilitet och fred i syfte att 
finansiera militära insatser äventyrar dess 
civila karaktär och strider mot artikel 41.2 
i EU-fördraget och det tidigare syftet med 
artiklarna 209 och 208 i EUF-fördraget, 
och att instrumentet som bidrar till 
stabilitet och fred som finansieras genom 
EU:s utvecklingsbistånd endast bör 
inriktas på civila åtgärder och på de 
bakomliggande orsakerna till instabilitet 
och konflikter. Instrumentet bör därför 
inriktas på fattigdomsutrotning, icke-
spridning och nedrustning, 
demobilisering, avväpning och 
återanpassning, konfliktförebyggande, 
medling och fredlig konfliktlösning.

Or. en

Ändringsförslag 8
Vangelis Meimarakis

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. När det gäller instrumentet för 
stöd inför anslutningen (IPA II) noterar 
Europaparlamentet de fortsatta bristerna i 
anslutningsländernas administrativa 
kapacitet, vilket resulterar i en bristande 
utnyttjandekapacitet vid indirekt 
förvaltning. Parlamentet betonar att 
framsteg inom så känsliga områden som 
rättsstatsprincipen och civilsamhället, 
såsom påpekats i revisionsrättens 
särskilda rapport från 2018 om IPA-
finansiering till Turkiet, inte bara är 
beroende av IPA-finansiering, utan 
framför allt av myndigheternas politiska 
vilja. Parlamentet anser att det nu är 
viktigare än någonsin för kommissionen 
att använda villkorlighet för att stödja 
reformer inom prioriterade områden 
såsom rättsstatsprincipen och 
samhällsstyrning i Turkiet.

Or. en

Ändringsförslag 9
Lars Patrick Berg

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar 
revisionsrättens analytiska granskning av 
det europeiska försvaret och stöder dess 
rekommendationer. Kommissionen 
uppmanas att som fördragens väktare 
säkra samstämmighet i alla EU:s 
försvarsinsatser för genomförande av en 
unionsverksamhet inom den 
gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken (Pesco, det europeiska 
försvarsindustriella 
utvecklingsprogrammet, EUF, den 
samordnade årliga försvarsöversikten 
osv.) och att säkra synergier med Nato. 
Parlamentet anser att en 

utgår
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konkurrenskraftig europeisk 
försvarsteknisk och försvarsindustriell 
bas, som ökar medlemsstaternas militära 
kapacitet och skapar en ram för en 
europeisk försvarsunion, måste utgöra 
unionens viktigaste mål i nästa fleråriga 
budgetram.

Or. en

Ändringsförslag 10
Özlem Demirel

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar 
revisionsrättens analytiska granskning av 
det europeiska försvaret och stöder dess 
rekommendationer. Kommissionen 
uppmanas att som fördragens väktare säkra 
samstämmighet i alla EU:s 
försvarsinsatser för genomförande av en 
unionsverksamhet inom den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitiken (Pesco, det 
europeiska försvarsindustriella 
utvecklingsprogrammet, EUF, den 
samordnade årliga försvarsöversikten osv.) 
och att säkra synergier med Nato. 
Parlamentet anser att en 
konkurrenskraftig europeisk 
försvarsteknisk och försvarsindustriell 
bas, som ökar medlemsstaternas militära 
kapacitet och skapar en ram för en 
europeisk försvarsunion, måste utgöra 
unionens viktigaste mål i nästa fleråriga 
budgetram.

4. Europaparlamentet noterar 
revisionsrättens analytiska granskning av 
det europeiska försvaret och dess 
rekommendationer. Kommissionen 
uppmanas att som fördragens väktare 
säkerställa en strikt tillämpning av artikel 
41.2 i EU-fördraget. Parlamentet vill 
därför verkligen se ett avslutande av alla 
unionens försvarsinsatser för 
genomförande av en unionsverksamhet 
inom den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken (Pesco, det europeiska 
försvarsindustriella 
utvecklingsprogrammet, EUF, den 
samordnade årliga försvarsöversikten osv.) 

Or. en

Ändringsförslag 11
Sergey Lagodinsky
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar 
revisionsrättens analytiska granskning av 
det europeiska försvaret och stöder dess 
rekommendationer. Kommissionen 
uppmanas att som fördragens väktare 
säkra samstämmighet i alla EU:s 
försvarsinsatser för genomförande av en 
unionsverksamhet inom den 
gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken (Pesco, det europeiska 
försvarsindustriella 
utvecklingsprogrammet, EUF, den 
samordnade årliga försvarsöversikten 
osv.) och att säkra synergier med Nato. 
Parlamentet anser att en 
konkurrenskraftig europeisk 
försvarsteknisk och försvarsindustriell 
bas, som ökar medlemsstaternas militära 
kapacitet och skapar en ram för en 
europeisk försvarsunion, måste utgöra 
unionens viktigaste mål i nästa fleråriga 
budgetram.

4. Europaparlamentet välkomnar 
revisionsrättens analytiska granskning av 
det europeiska försvaret och stöder dess 
rekommendationer. Parlamentet efterlyser 
mer oberoende och offentligt tillgängliga 
bedömningar av EU:s civila och militära 
skyddsåtgärder och militära åtgärder, 
särskilt EU:s militära 
utbildningsuppdrag, 
kapacitetsuppbyggnad hos militära 
aktörer i tredjeländer 
(kapacitetsuppbyggnad till stöd för 
säkerhet och utveckling genom 
instrumentet som bidrar till stabilitet och 
fred) samt åtgärder för gränsförvaltning 
och migrationshantering.

Or. en

Ändringsförslag 12
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar 
revisionsrättens analytiska granskning av 
det europeiska försvaret och stöder dess 
rekommendationer. Kommissionen 
uppmanas att som fördragens väktare 
säkra samstämmighet i alla EU:s 
försvarsinsatser för genomförande av en 
unionsverksamhet inom den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitiken (Pesco, det 
europeiska försvarsindustriella 

4. Europaparlamentet noterar 
revisionsrättens analytiska granskning av 
det europeiska försvaret. Parlamentet åtar 
sig att säkra samstämmighet i alla 
unionens försvarsinsatser för 
genomförande av en unionsverksamhet 
inom den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken (Pesco, det europeiska 
försvarsindustriella 
utvecklingsprogrammet, EUF, den 
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utvecklingsprogrammet, EUF, den 
samordnade årliga försvarsöversikten osv.) 
och att säkra synergier med Nato. 
Parlamentet anser att en konkurrenskraftig 
europeisk försvarsteknisk och 
försvarsindustriell bas, som ökar 
medlemsstaternas militära kapacitet och 
skapar en ram för en europeisk 
försvarsunion, måste utgöra unionens 
viktigaste mål i nästa fleråriga budgetram.

samordnade årliga försvarsöversikten osv.) 
och att säkra driftskompatibilitet med 
Nato. Parlamentet anser att en 
konkurrenskraftig europeisk 
försvarsteknisk och försvarsindustriell bas, 
som ökar medlemsstaternas militära 
kapacitet och skapar en ram för en 
europeisk försvarsunion, måste utgöra 
unionens viktigaste mål i nästa fleråriga 
budgetram.

Or. fr

Ändringsförslag 13
Fabio Massimo Castaldo

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar 
revisionsrättens analytiska granskning av 
det europeiska försvaret och stöder dess 
rekommendationer. Kommissionen 
uppmanas att som fördragens väktare säkra 
samstämmighet i alla EU:s försvarsinsatser 
för genomförande av en unionsverksamhet 
inom den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken (Pesco, det europeiska 
försvarsindustriella 
utvecklingsprogrammet, EUF, den 
samordnade årliga försvarsöversikten osv.) 
och att säkra synergier med Nato. 
Parlamentet anser att en konkurrenskraftig 
europeisk försvarsteknisk och 
försvarsindustriell bas, som ökar 
medlemsstaternas militära kapacitet och 
skapar en ram för en europeisk 
försvarsunion, måste utgöra unionens 
viktigaste mål i nästa fleråriga budgetram.

4. Europaparlamentet välkomnar 
revisionsrättens analytiska granskning av 
det europeiska försvaret och stöder dess 
rekommendationer. Kommissionen 
uppmanas att som fördragens väktare säkra 
samstämmighet i alla EU:s försvarsinsatser 
för genomförande av en unionsverksamhet 
inom den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken (Pesco, det europeiska 
försvarsindustriella 
utvecklingsprogrammet, EUF, den 
samordnade årliga försvarsöversikten osv.) 
och att säkra synergier med Nato. 
Parlamentet anser att en konkurrenskraftig 
europeisk försvarsteknisk och 
försvarsindustriell bas, bättre samordning 
av medlemsstaternas militära kapacitet och 
utformningen av en europeisk 
försvarsunion är viktiga mål för unionen i 
nästa fleråriga budgetram.

Or. it

Ändringsförslag 14
Nikos Androulakis, Robert Biedroń
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Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar 
revisionsrättens analytiska granskning av 
det europeiska försvaret och stöder dess 
rekommendationer. Kommissionen 
uppmanas att som fördragens väktare säkra 
samstämmighet i alla EU:s försvarsinsatser 
för genomförande av en unionsverksamhet 
inom den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken (Pesco, det europeiska 
försvarsindustriella 
utvecklingsprogrammet, EUF, den 
samordnade årliga försvarsöversikten osv.) 
och att säkra synergier med Nato. 
Parlamentet anser att en konkurrenskraftig 
europeisk försvarsteknisk och 
försvarsindustriell bas, som ökar 
medlemsstaternas militära kapacitet och 
skapar en ram för en europeisk 
försvarsunion, måste utgöra unionens 
viktigaste mål i nästa fleråriga budgetram.

4. Europaparlamentet välkomnar 
revisionsrättens analytiska granskning av 
det europeiska försvaret och stöder dess 
rekommendationer. Kommissionen 
uppmanas att som fördragens väktare säkra 
samstämmighet i alla EU:s försvarsinsatser 
för genomförande av en unionsverksamhet 
inom den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken (Pesco, det europeiska 
försvarsindustriella 
utvecklingsprogrammet, EUF, den 
samordnade årliga försvarsöversikten osv.) 
och att vid behov säkra synergier med 
Nato. Parlamentet anser att en 
konkurrenskraftig europeisk 
försvarsteknisk och försvarsindustriell bas, 
som ökar medlemsstaternas militära 
kapacitet och skapar en ram för en 
europeisk försvarsunion, måste utgöra ett 
av unionens viktigaste mål i nästa fleråriga 
budgetram.

Or. en

Ändringsförslag 15
Vangelis Meimarakis

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att bedöma om rådets 
beslut om att inrätta Europeiska 
försvarsbyrån och Pesco, som innebär att 
parlamentets budgetbefogenheter 
återkallas, är lagligt. Parlamentet 
påminner om att det i artiklarna 45.2 och 
46.2 i EU-fördraget föreskrivs att sådana 
beslut ska fattas med kvalificerad 
majoritet utan vetorätt. Parlamentet 
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påminner om att återkallandet av 
Europaparlamentets budgetbefogenheter 
enligt artikel 42 i EU-fördraget endast är 
möjligt med avseende på driftsutgifter och 
kräver ett enhälligt beslut av rådet. 
Parlamentet understryker att rådet aldrig 
har fattat något sådant beslut.

Or. en

Ändringsförslag 16
Sergey Lagodinsky
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet insisterar på 
behovet av att noggrant 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 
till budgetmyndigheten om de 
finansierade åtgärdernas förenlighet med 
den underliggande rättsliga grunden.

Or. en

Ändringsförslag 17
Urmas Paet

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet är oroat över 
den bristande synligheten för EU-
finansierade projekt, och betonar behovet 
av att öka synligheten och stärka 
komplementariteten mellan EU:s 
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finansieringsinstrument.

Or. en

Ändringsförslag 18
Sergey Lagodinsky
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet är oroat över 
att användningen av andra 
finansieringsmekanismer vid sidan av 
EU:s budget för att genomföra EU:s 
politik, såsom förvaltningsfonder, 
allvarligt riskerar att undergräva 
ansvarsskyldigheten och transparensen. 
Parlamentet förväntar sig att 
användningen av förvaltningsfonder 
gradvis kommer att fasas ut i och med det 
framtida ikraftträdandet av det nya 
externa finansieringsinstrumentet för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete 
och internationellt samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 19
Vangelis Meimarakis

Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet beklagar 
bristen på flexibilitet i de administrativa 
och budgetmässiga/finansiella 
förfarandena för civila GSFP-uppdrag. 
Parlamentet upprepar sin ståndpunkt att 
kommissionen bör införa särskilda 
upphandlingsregler för 
krishanteringsåtgärder inom ramen för 



AM\1194788SV.docx 15/15 PE644.929v01-00

SV

GSFP för att underlätta ett snabbt och 
flexibelt genomförande av uppdragen.

Or. en


