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FÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande 
förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet noterar med oro minskningen med över 1 miljard EUR 
i åtagandebemyndiganden för rubrik 4 (Europa i världen), vilket skulle leda till 
en budget för externa åtgärder som är lägre än under något av de tre föregående åren. 
Parlamentet anser att EU i det rådande internationella sammanhanget måste ta mer och 
inte mindre ansvar och att EU måste förses med de finansiella resurser som krävs för att 
kunna göra det. Parlamentet begär att marginalen på över 200 miljoner EUR i rubrik 4 
allokeras.

2. Europaparlamentet anser att det behövs en ytterligare ökning av anslagen till länderna 
på västra Balkan inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II). 
Parlamentet motsätter sig i detta avseende den föreslagna minskningen av anslagen till 
stöd för politiska reformer och anpassning till gemenskapens regelverk på västra Balkan 
och begär om en betydande ökning i stället. 

3. Europaparlamentet noterar att anslagen till Turkiet ligger kvar på en reducerad nivå och 
anser att detta är motiverat på grund av de allvarliga och ihållande bristerna på 
områdena demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter i Turkiet. Parlamentet 
välkomnar det ökade fokuset på stöd till det civila samhället och den fortsatta 
övergången till direkt förvaltning, och uppmanar kommissionen att ytterligare påskynda 
denna ombalansering.

4. Europaparlamentet begär att man tar tillbaka de föreslagna budgetnedskärningarna för 
länderna i det södra grannskapet inom ramen för det europeiska grannskapsinstrumentet 
(ENI). Parlamentet upprepar att bidrag från ENI till Syrienutfästelserna och 
EU:s förvaltningsfond för Afrika inte får ske på bekostnad av 
ENI:s huvudprioriteringar, och kräver att dessa ytterligare åtaganden helt och hållet ska 
uppvägas av budgetförstärkningar.

5. Europaparlamentet upprepar sin synpunkt att det enda alternativet enligt fördragen är att 
Europeiska försvarsbyråns administrativa utgifter och driftsutgifter och det permanenta 
strukturerade samarbetet finansieras genom unionsbudgeten.


