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FÖRSLAG 

Budgetutskottet uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga följande 

förslag i det förslag till resolution som antas: 

1. Europaparlamentet beklagar att EU-finansieringens omfattning samt bristande 

flexibilitet och samstämdhet under rubrik 4 i den nuvarande fleråriga budgetramen 

(FBR) har varit vägledande för den begränsade ambition som EU har för att agera som 

en verklig global aktör. Parlamentet noterar emellertid att många av de partnerländer 

och teman som får stöd genom EU: s externa finansieringsinstrument har visat upp 

positiva framsteg, vilket är ett bevis på de externa finansieringsinstrumentens relevans 

och betydelse. 

2. Europaparlamentet betonar att EU har inrättat förvaltningsfonder och en särskild 

facilitet för flyktingar i Turkiet för att hantera många olika utmaningar och kriser i och 

utanför unionens omedelbara grannskap, däribland migrations- och flyktingkrisen. 

Parlamentet beklagar att bidragen från EU:s budget till EU:s förvaltningsfonder och 

faciliteten för flyktingar i Turkiet har minskat den övergripande samstämdheten samt 

sänkt den långsiktiga visionen och inverkan av EU:s åtgärder. Parlamentet betonar 

återigen att nya prioriteringar måste finansieras med nya anslag. 

3. Europaparlamentet är övertygat om att generationen av externa finansieringsinstrument 

efter 2020 måste 

– tjäna en ambitiös och övergripande global EU-strategi som baseras på EU:s 

värden; matcha EU:s politiska ambitioner när det gäller storlek, flexibilitet mellan 

och inom de externa finansieringsinstrumenten och en övergripande politisk 

samstämdhet, även i fråga om att EU ska vara en nyckelaktör i återuppbyggnaden 

efter krig och konflikter inom unionens bredare grannskap, 

– möjliggöra tydliga synergieffekter mellan budgeten och EU: s politiska inflytande 

inom ramen för verkliga partnerskap med tredjeländer, 

– göra så att EU i högre grad kan svara på den föränderliga miljön, samtidigt som de 

globala åtaganden som gjorts i detta avseende efterlevs, 

– tillföra ett verkligt EU-mervärde och säkerställa en bättre samordning och ett mer 

resultatinriktat tillvägagångssätt, bland annat när det gäller rapportering och 

kommunikation – EU-finansiering får inte upprepa eller överlappa finansiering 

från medlemsstaterna och bör leda till fler synergieffekter, 

– iaktta budgetprinciperna uppriktighet och enighet, 

– förstärka parlamentets roll i fråga om demokratisk granskning. 

4. Europaparlamentet anser att de externa finansieringsinstrumentens struktur skulle kunna 

förenklas och borde återspegla tydliga politiska mål. Parlamentet betonar att resultaten 

inte bara bör mätas på lands- och sektorsnivå, utan att de även bör aggregeras på 

instrumentnivå. Parlamentet efterlyser ökad effektivitet, flexibilitet och ansvarighet 

samt mer samstämda och synliga unionsåtgärder. Parlamentet varnar dock för att en 
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alltför radikal förenkling av strukturen inte torde vara utan risker. 

5. Europaparlamentet påminner om det rekordstora behovet av humanitärt bistånd, som 

uppkommit på grund av naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan bland 

annat till följd av klimatförändringarna och mänsklig otrygghet, konflikter och 

tvångsförflyttning. Parlamentet kräver i synnerhet att det fortfarande ska finnas ett 

separat instrument för humanitärt bistånd med en egen rättslig grund, egen budget och 

en långsiktig finansieringsstrategi för att garantera de fyra humanitära principerna 

humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende. Parlamentet efterlyser också en 

betydande reserv för humanitärt bistånd. 

6. Europaparlamentet efterlyser en bättre integrering av EU:s förvaltningsfonder och 

faciliteter i budgeten för att öka insynen i och den demokratiska kontrollen av de 

externa finansieringsinstrumenten. Parlamentet påminner om överenskommelsen om 

samråd med parlamentet och rådet innan en ny förvaltningsfond inrättas för tematiska 

åtgärder, något som är en del av den senaste revideringen av budgetförordningen1. 

Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att förse parlamentet med detaljerade 

uppgifter om alla betydande autonoma överföringar eller tillbakadraganden av anslag 

under rubrik 4. 

7. Europaparlamentet anser att förfaranden för halvtidsöversyner och budgetkontroller bör 

vara tillräckligt rigorösa och transparenta för att säkerställa maximalt utnyttjande av 

medel och möjliggöra lämpliga ändringar för att öka absorptionsförmågan där det 

behövs. 

  

                                                 
1 EUT L 298, 26.10.2012, s. 1. 
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