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Ändringsförslag 1
Geoffrey Van Orden

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet erinrar om att man 
inom ramen för den fleråriga budgetramen 
för 2007–2013 tvingades göra alltför
många korrigeringar i kategori 4 i EU:s 
budget, vilket i lika hög grad berodde på 
alltför begränsade budgetanslag som på 
avsaknad av flexibilitet i samband med 
krissituationer. Parlamentet upprepar sin 
ståndpunkt att de nya befogenheterna som 
införts genom fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt måste medföra 
ytterligare, tillräckliga anslag för att EU 
ska kunna spela sin roll som 
internationell aktör och samtidigt fullgöra 
sina befintliga åtaganden.

1. Europaparlamentet erinrar om att man i
den fleråriga budgetramen för 2007–2013 
inte gjorde tillräckligt många korrigeringar 
i kategori 4 i EU:s budget (EU som global 
aktör). Parlamentet uppmanar med 
eftertryck sig självt och rådet att komma 
ihåg behovet av att på ett övergripande 
sätt minska EU:s utgifter, mot bakgrund 
av den svåra finansiella och ekonomiska 
situationen i många medlemsstater och 
trycket på de offentliga utgifterna, 
däribland avgifterna till EU:s budget.

Or. en

Ändringsförslag 2
María Muñiz De Urquiza

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet erinrar om att man 
inom ramen för den fleråriga budgetramen 
för 2007–2013 tvingades göra alltför 
många korrigeringar i kategori 4 i EU:s 
budget, vilket i lika hög grad berodde på 
alltför begränsade budgetanslag som på 
avsaknad av flexibilitet i samband med 
krissituationer. Parlamentet upprepar sin 
ståndpunkt att de nya befogenheterna som 
införts genom fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt måste medföra 

1. Europaparlamentet erinrar om att man 
inom ramen för den fleråriga budgetramen 
för 2007–2013 tvingades göra ett stort 
antal korrigeringar i kategori 4 i EU:s 
budget, vilket i lika hög grad berodde på 
alltför begränsade fleråriga budgetanslag 
som på avsaknad av flexibilitet i kategori 4
i samband med krissituationer. Parlamentet 
upprepar sin ståndpunkt att de nya 
ansvarsområden som tilldelats EU genom 
fördraget om Europeiska unionens 
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ytterligare, tillräckliga anslag för att EU 
ska kunna spela sin roll som internationell 
aktör och samtidigt fullgöra sina befintliga 
åtaganden.

funktionssätt måste medföra ytterligare, 
tillräckliga anslag, jämfört med den 
fleråriga budgetramen för 2007–2013, för 
att EU ska kunna spela sin roll som 
internationell aktör och samtidigt fullgöra 
sina befintliga åtaganden. På många 
områden utgör EU-finansieringen inte 
endast ett komplement till finansiering 
som ges av medlemsstaterna, utan den har 
också en katalysatoreffekt, eftersom den 
gör att medlemsstaterna agerar inom 
områden som de i annat fall inte skulle 
kunna stödja. Parlamentet stöder särskilt 
de förfaranden som kommissionen 
föreslagit för att stärka den 
programplanering som är gemensam för 
medlemsstaternas och EU:s åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 3
Sabine Lösing

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet erinrar om att man 
inom ramen för den fleråriga budgetramen 
för 2007–2013 tvingades göra alltför 
många korrigeringar i kategori 4 i EU:s 
budget, vilket i lika hög grad berodde på 
alltför begränsade budgetanslag som på 
avsaknad av flexibilitet i samband med 
krissituationer. Parlamentet upprepar sin 
ståndpunkt att de nya befogenheterna som 
införts genom fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt måste medföra 
ytterligare, tillräckliga anslag för att EU 
ska kunna spela sin roll som internationell 
aktör och samtidigt fullgöra sina befintliga 
åtaganden.

1. Europaparlamentet erinrar om att man 
inom ramen för den fleråriga budgetramen 
för 2007–2013 tvingades göra alltför 
många korrigeringar i kategori 4 i EU:s 
budget. Parlamentet upprepar sin 
ståndpunkt att dessa medel måste knytas 
till en fredlig och civilt präglad 
utrikespolitik, så att man ser till att 
Europeiska unionen blir en global 
ickevåldsaktör och agerar som en medlare 
som eftersträvar enbart civila och fredliga 
lösningar på konflikter. Dessa medel 
måste göra det möjligt för EU att spela sin 
roll som fredlig internationell aktör och 
samtidigt fullgöra sina befintliga 
åtaganden, exempelvis 
fattigdomsutrotning, hållbar utveckling 
och millennieutvecklingsmål, 
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vapenkontroll, systemet för icke-
spridningsfördraget och 
kärnvapennedrustning, fredlig 
konfliktlösning, främjande av 
balanserade ekonomiska förbindelser, 
rättvis handel och rättvis fördelning av 
världens resurser och tillgångar, för att 
säkra stabilitet och välstånd i EU och hela 
världen.

Or. en

Ändringsförslag 4
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet erinrar om att man 
inom ramen för den fleråriga budgetramen 
för 2007–2013 tvingades göra alltför 
många korrigeringar i kategori 4 i EU:s 
budget, vilket i lika hög grad berodde på 
alltför begränsade budgetanslag som på 
avsaknad av flexibilitet i samband med 
krissituationer. Parlamentet upprepar sin 
ståndpunkt att de nya befogenheterna som 
införts genom fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt måste medföra 
ytterligare, tillräckliga anslag för att EU 
ska kunna spela sin roll som internationell
aktör och samtidigt fullgöra sina befintliga 
åtaganden.

1. Europaparlamentet erinrar om att man 
inom ramen för den fleråriga budgetramen 
för 2007–2013 tvingades göra alltför 
många korrigeringar i kategori 4 i EU:s 
budget, vilket i lika hög grad berodde på 
alltför begränsade budgetanslag som på 
avsaknad av flexibilitet i samband med 
oväntade omständigheter. Parlamentet 
upprepar sin ståndpunkt att de nya 
befogenheterna som införts genom 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt måste medföra tillräckliga 
anslag för att EU ska kunna spela sin roll 
som global aktör och samtidigt fullgöra 
sina befintliga åtaganden.

Or. en
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Ändringsförslag 5
Geoffrey Van Orden

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser i detta 
sammanhang att kommissionens förslag 
om anslag till kategori 4 avspeglar de 
farhågor som parlamentet framfört i sin 
resolution av den 8 juni 2011 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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 6
María Muñiz De Urquiza

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser i detta 
sammanhang att kommissionens förslag 
om anslag till kategori 4 avspeglar de 
farhågor som parlamentet framfört i sin 
resolution av den 8 juni 2011 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.

2. Europaparlamentet anser i detta 
sammanhang att kommissionens förslag 
om anslag till kategori 4 avspeglar de 
farhågor som parlamentet framfört i sin 
resolution av den 8 juni 20111 och de 
faktiska behoven för unionens yttre 
åtgärder. Parlamentet konstaterar dock att 
kommissionens förslag utgör ett absolut 
minimum när det gäller att nå EU:s mål, 
som stöddes av alla stats- och 
regeringschefer och skrevs in i 
Lissabonfördraget. Parlamentet 
uppmanar rådet – om det inte fullt ut 

                                               
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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förmår ställa sig bakom kommissionens 
förslag – att tydligt visa vilka 
prioriteringar eller projekt som skulle 
kunna överges trots sitt bevisliga 
europeiska mervärde.

Or. en

Ändringsförslag 7
María Muñiz De Urquiza

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet upprepar att det inte 
desto mindre är fast övertygat om att 
flexibilitet, som av alla parter bedöms vara 
nödvändigt, är särskilt viktigt inom ramen 
för kategori 4. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att vid behov föreslå 
särskilda regler för denna budgetkategori
för att säkerställa en förmåga att reagera 
vid krissituationer och tvingande 
omständigheter som inte kunnat förutses, 
med ett tillräckligt deltagande från den 
budgetansvariga myndighetens sida.

3. Europaparlamentet upprepar att det inte 
desto mindre är fast övertygat om att ökad 
budgetmässig flexibilitet inom hela den 
fleråriga budgetramen, något som av alla 
parter bedöms vara nödvändigt, är särskilt 
viktigt inom ramen för kategori 4 för att 
säkerställa en förmåga att reagera vid 
krissituationer och tvingande 
omständigheter som inte kunnat förutses, 
med ett tillräckligt deltagande från 
budgetmyndighetens sida.  Vidare noterar 
parlamentet att kommissionen föreslagit 
utökade mekanismer inom varje flerårigt 
program för att EU ska kunna anpassa 
finansieringen till politiska behov och 
begränsningar.

Or. en
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Ändringsförslag 8
María Muñiz De Urquiza

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet föreslår därför att 
man ska inrätta ett lämpligt förfarande 
för att automatiskt omfördela de medel 
som inte använts i kategori 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.

4. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag att i utökad 
utsträckning använda sig av nyskapande 
finansiella instrument på området för 
yttre förbindelser, med en bredare 
omfattning av relevanta organisationer 
och finansiella institutioner. Parlamentet
noterar de senaste framstegen i samband 
med översynen av budgetförordningen 
när det gäller återanvändande av intäkter 
och återbetalningar som uppkommer 
genom de finansiella instrumenten.
Parlamentet hyser en stark tilltro till att 
detta bör vara regeln och att varje 
undantag från denna regel bör 
underbyggas.

Or. en



AM\908475SV.doc 9/16 PE492.844v01-00

SV

Ändringsförslag 9
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet föreslår därför att 
man ska inrätta ett lämpligt förfarande för 
att automatiskt omfördela de medel som 
inte använts i kategori 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.

4. Europaparlamentet föreslår därför att 
man ska inrätta ett lämpligt förfarande för 
att omfördela de medel som inte använts i 
kategori 4 vid budgetårets slut.

Or. en

Ändringsförslag 10
Geoffrey Van Orden

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet föreslår därför att 
man ska inrätta ett lämpligt förfarande för 
att automatiskt omfördela de medel som 
inte använts i kategori 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.

4. Europaparlamentet föreslår därför att 
man ska inrätta ett lämpligt förfarande för 
att automatiskt omfördela de medel som 
inte använts i kategori 4 vid budgetårets 
slut till de medlemsstater som är 
nettobetalare till EU:s budget.

Or. en
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Ändringsförslag 11
Sabine Lösing

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet bekräftar sitt stöd 
till alla genomförandeinstrument för 
unionens yttre åtgärder som föreslagits 
för perioden 2014–2020, och särskilt till 
partnerskapsinstrumentet som ska 
upprätta en ny form av samarbete med de 
länder som är strategiskt betydelsefulla 
för EU.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 12
Franziska Katharina Brantner
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet bekräftar sitt stöd till 
alla genomförandeinstrument för unionens 
yttre åtgärder som föreslagits för perioden 
2014–2020, och särskilt till 
partnerskapsinstrumentet som ska 
upprätta en ny form av samarbete med de 
länder som är strategiskt betydelsefulla 
för EU.

5. Europaparlamentet bekräftar sitt stöd till 
alla genomförandeinstrument för unionens 
yttre åtgärder som föreslagits för perioden 
2014–20201.

Or. en

                                               
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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Ändringsförslag 13
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet bekräftar sitt stöd till 
alla genomförandeinstrument för unionens 
yttre åtgärder som föreslagits för perioden 
2014–2020, och särskilt till 
partnerskapsinstrumentet som ska upprätta 
en ny form av samarbete med de länder 
som är strategiskt betydelsefulla för EU.

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.

Or. en

Ändringsförslag 14
María Muñiz De Urquiza

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet bekräftar sitt stöd till 
alla genomförandeinstrument för unionens 
yttre åtgärder som föreslagits för perioden 
2014–2020, och särskilt till 

5. Europaparlamentet bekräftar sitt stöd till 
alla genomförandeinstrument för unionens 
yttre åtgärder som föreslagits för perioden 
2014–20202, och särskilt till 

                                               
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.
2 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 
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partnerskapsinstrumentet som ska upprätta 
en ny form av samarbete med de länder 
som är strategiskt betydelsefulla för EU.

partnerskapsinstrumentet som ska upprätta 
en ny form av samarbete med alla 
tredjeländer där EU har viktiga intressen.

Or. en

Ändringsförslag 15
Carmen Romero López

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet bekräftar sitt stöd till 
alla genomförandeinstrument för unionens 
yttre åtgärder som föreslagits för perioden 
2014–2020, och särskilt till 
partnerskapsinstrumentet som ska upprätta 
en ny form av samarbete med de länder 
som är strategiskt betydelsefulla för EU.

5. Europaparlamentet bekräftar sitt stöd till 
alla genomförandeinstrument för unionens 
yttre åtgärder som föreslagits för perioden 
2014–20201, och särskilt till 
partnerskapsinstrumentet som ska upprätta 
en ny form av samarbete med de länder 
som är strategiskt betydelsefulla för EU. 
Parlamentet upprepar också att det stöder 
Europeiska investeringsbanken och 
Europeiska banken för återuppbyggnad 
och utveckling, som kan vara förvissade 
om att EU kommer att säkra 
Medelhavsländernas finansiella 
samarbete, särskilt när det gäller 
finansieringen av små och medelstora 
företag och mikrokrediterna.

Or. es

                                                                                                                                                  
humanitärt bistånd, finansiellt instrument för civilskydd, makroekonomiskt bistånd, garantifonden för 
åtgärder avseende tredje land.
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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Ändringsförslag 16
Franziska Katharina Brantner
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet menar att man måste 
införa en större anpassningsförmåga för det 
finansiella biståndet till kandidatländer och 
potentiella kandidatländer. Parlamentet är 
faktiskt övertygat om att unionens 
budgetkonsolidering måste stämma 
överens med rytmen och de verkliga 
framstegen för anslutningsförhandlingarna 
enligt ”mer för mer”-principen, samtidigt 
som man tar hänsyn till EU:s förmåga att 
ansluta nya medlemmar. 

6. Europaparlamentet menar att man måste 
införa en större anpassningsförmåga för det 
finansiella biståndet till kandidatländer och 
potentiella kandidatländer. Parlamentet är 
faktiskt övertygat om att unionens 
budgetkonsolidering måste stämma 
överens med rytmen och de verkliga 
framstegen för anslutningsförhandlingarna 
enligt ”mer för mer”-principen. 

Or. en

Ändringsförslag 17
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet menar att man måste 
införa en större anpassningsförmåga för det 
finansiella biståndet till kandidatländer och 
potentiella kandidatländer. Parlamentet är 
faktiskt övertygat om att unionens 
budgetkonsolidering måste stämma 
överens med rytmen och de verkliga 
framstegen för anslutningsförhandlingarna 
enligt ”mer för mer”-principen, samtidigt 
som man tar hänsyn till EU:s förmåga att 
ansluta nya medlemmar. 

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

Ändringsförslag 18
María Muñiz De Urquiza

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet framhåller att 
finansiellt stöd även till 
icke-medlemsstater måste göras mer 
anpassningbart. Den budgetinsats som 
görs av Europeiska unionen måste 
motsvara rytmen och de verkliga 
framstegen i fråga om de överenskomna 
målen tillsammans med 
mottagarländerna, i enlighet med ”mer 
för mer”-principen.

Or. en

Ändringsförslag 19
María Muñiz De Urquiza

Förslag till yttrande
Punkt 6b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. 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 
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lokala och regionala myndigheter, med 
målet att uppmuntra deras engagemang 
och delaktighet.

Or. en

Ändringsförslag 20
María Muñiz De Urquiza

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. 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. 

Or. en
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Ändringsförslag 21
Franziska Katharina Brantner
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. 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 och 
att utrikestjänstens personalstruktur för 
närvarande är obalanserad och har en 
alltför stor slagsida i form av 
handläggartjänster i de högre 
lönegraderna.

Or. en


