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FÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande 
förslag i sitt betänkande:

1. Europaparlamentet erinrar om att man inom ramen för den fleråriga budgetramen 
för 2007–2013 tvingades göra ett stort antal korrigeringar under rubrik 4 i EU:s budget, 
vilket i lika hög grad berodde på alltför begränsade budgetanslag som på avsaknad av 
flexibilitet i rubrik 4 för att kunna hantera oväntade omständigheter. Parlamentet upprepar 
sin ståndpunkt att de nya ansvarsområden som tilldelats EU genom fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt måste medföra ytterligare, tillräckliga anslag, jämfört 
med den fleråriga budgetramen för 2007–2013, för att EU ska kunna spela sin roll som 
global aktör och samtidigt fullgöra sina befintliga åtaganden. EU-finansieringen utgör ett 
komplement till finansiering som lämnas av medlemsstaterna, och den har också en 
katalysatoreffekt, så att ingripanden görs i områden där bilateralt stöd inte ges. 
Parlamentet stöder särskilt de förfaranden som kommissionen föreslagit för att stärka den 
programplanering som är gemensam för medlemsstaternas och EU:s åtgärder.

2. Europaparlamentet anser i detta sammanhang att kommissionens förslag om anslag till 
rubrik 4 avspeglar de farhågor som parlamentet framfört i sin resolution av den 
8 juni 20111 och de faktiska behoven för unionens yttre åtgärder. Parlamentet välkomnar
det tecken som detta förslag utgör för unionens alla samarbetspartner, såväl 
mottagarländerna för bistånd som de andra givarländerna. Parlamentet konstaterar dock att 
kommissionens förslag utgör ett minimum när det gäller att nå EU:s mål, som stöddes av 
alla stats- och regeringschefer och skrevs in i Lissabonfördraget. Parlamentet förväntar sig 
att rådet – om det inte fullt ut förmår ställa sig bakom kommissionens förslag – tydligt 
visar och motiverar vilka prioriteringar eller projekt som bör överges eller minskas trots 
sitt bevisliga europeiska mervärde.

3. Europaparlamentet upprepar att det inte desto mindre är fast övertygat om att en ökad 
budgetmässig flexibilitet i hela den fleråriga budgetramen, som av alla parter bedöms vara 
nödvändig, är särskilt viktigt inom ramen för rubrik 4. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att vid behov föreslå särskilda regler för denna budgetrubrik för att 
säkerställa en förmåga att reagera vid krissituationer och tvingande omständigheter som 
inte kunnat förutses, med ett fullständigt iakttagande av den budgetansvariga 
myndighetens befogenheter.  Vidare noterar parlamentet att kommissionen föreslagit 
utökade mekanismer inom varje flerårigt program för att EU ska kunna anpassa 
finansieringen till politiska behov och begränsningar.

4. Europaparlamentet upprepar sin begäran att man ska inrätta ett lämpligt förfarande för att 
omfördela de medel som inte använts under rubrik 4 vid budgetårets slut. Parlamentet 
menar för övrigt att parlamentets samtycke till rådets förordning om den fleråriga 
budgetramen för 2014–2020 bland annat beror på rådets godkännande av kommissionens 
förslag om återanvändande av intäkter och återbetalningar som uppkommer genom 
finansieringsinstrumenten. Parlamentet välkomnar kommissionens förslag att i utökad 

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0266, Europaparlamentets resolution ”Investering i framtiden: en ny flerårig 
budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla.”
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utsträckning använda sig av nyskapande finansiella instrument på området för yttre 
förbindelser, med en bredare omfattning av relevanta organisationer och finansiella 
institutioner.

5. Europaparlamentet bekräftar sitt stöd till alla genomförandeinstrument för unionens yttre 
åtgärder som föreslagits för perioden 2014–20201, och särskilt till grannskapsinstrumentet.
Parlamentet betonar att man bör upprätthålla en lämplig balans mellan stöd till grannarna i 
öst och i syd, samtidigt som också mottagarländernas prestationer beaktas. Parlamentet 
välkomnar det nya partnerskapsinstrumentet, som ska upprätta en ny form av samarbete 
med de länder som är strategiskt betydelsefulla för EU.

6. Europaparlamentet upprepar dessutom sitt stöd för Europeiska investeringsbanken och 
Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, som kan förlita sig på att EU 
kommer att se till att det finns ett finansiellt samarbete med grannländerna, särskilt när 
det gäller finansiering av små och medelstora företag och mikrokrediter.

7. Europaparlamentet menar att man måste införa en större anpassningsförmåga för det 
finansiella biståndet till kandidatländer och potentiella kandidatländer samt för andra 
mottagar- och partnerländer. Parlamentet är faktiskt övertygat om att unionens 
budgetkonsolidering måste stämma överens med rytmen och de verkliga framstegen enligt 
”mer för mer”-principen, samtidigt som man tar hänsyn till EU:s förmåga att integrera nya 
medlemmar. Parlamentet betonar att ”mer för mer”-principen också innebär minskad 
tilldelning till länder som inte fullgör sina åtaganden.

8. Europaparlamentet påminner om EU:s ansvar för att främja säkerhet i världen, demokrati, 
respekt för rättsstatsprincipen och en hållbar ekonomisk utveckling för alla. Parlamentet 
understryker med kraft det mervärde som EU:s fleråriga program, exempelvis 
stabilitetsinstrumentet och människorättsinstrumentet, har i detta avseende. Vidare 
framhåller parlamentet att alla EU:s program för yttre åtgärder bör göras mer 
lättillgängliga för det civila samhället, arbetsmarknadens parter och lokala och regionala 
myndigheter, med målet att uppmuntra deras engagemang och delaktighet.

9. Europaparlamentet försvarar med kraft att reserven för katastrofbistånd ska behållas, 
eftersom denna har visat sig fungera särskilt bra i sin nuvarande form, som en 
oprogrammerad reserv utanför taken för den fleråriga budgetramen för 2014–2020, och att 
ett väsentligt, realistiskt belopp ska anslås till denna reserv, så att EU vid behov snabbt 
kan reagera på oförutsedda behov och oväntade kriser med hjälp av en 
ad hoc-mobilisering. Parlamentet välkomnar kommissionens förslag att utöka 
finansieringen till 350 miljoner euro (i 2011 års priser) och att tillåta att medlen används 
till och med år n+1, vilket är ett mycket positivt steg i rätt riktning. Parlamentet betonar att 
man genom att införliva reserven för katastrofbistånd under rubrik 4, vilket vissa 
medlemsstater föreslagit, riskerar att minska de samlade medel som finns tillgängliga för 
EU:s yttre åtgärder.

                                               
1 Europeiska grannskapsinstrumentet, instrumentet för stöd inför anslutningen, stabilitetsinstrumentet, 
partnerskapsinstrumentet, instrumentet för utvecklingssamarbete, europeiska instrumentet för främjande av 
demokrati och mänskliga rättigheter, den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, instrumentet för 
humanitärt bistånd, finansiellt instrument för civilskydd, makroekonomiskt bistånd, garantifonden för åtgärder 
avseende tredje land.
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10. För att EU:s utrikespolitik ska vara effektiv anser Europaparlamentet att det är viktigt att 
Europeiska utrikestjänsten ges tillräckliga resurser för att kunna utföra det ökande antal 
uppdrag som anförtros den. I detta avseende betonar parlamentet dock att dessa resurser 
bör användas på effektivast möjliga sätt, även genom en mer balanserad personalstruktur.
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