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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet välkomnar de ökade åtagande- och betalningsbemyndigandena i rubrik 
4 jämfört med innevarande år och anser att detta är absolut nödvändigt efter de drastiska 
nedskärningarna men noterar att ökningen fortfarande är otillräcklig för att EU:s behov 
ska kunna tillgodoses.  Parlamentet betonar att det är ytterst viktigt att säkerställa 
tillräcklig finansiering för EU:s globala verksamhet om man ska kunna leva upp till de 
ambitiösa målen som fastställts i Lissabonfördraget.

2. Europaparlamentet noterar med särskild oro de nedskärningar som gjorts av det 
europeiska grannskapsinstrumentet och som följer på liknande kraftiga nedskärningar 
förra året. Parlamentet konstaterar att detta visserligen sker i enlighet med den fleråriga 
programplaneringen för det europeiska grannskapsinstrumentet men betonar att den 
nuvarande situationen i grannskapet, både i öster och syd, inte medger att EU:s 
engagemang försvagas och efterlyser med starkt eftertryck en betydande ökning av de 
medel som anslås till båda regionerna. 

3. Europaparlamentet noterar i synnerhet att finansieringen som anslagits för fredsprocessen 
i Mellan Östern, Palestina och FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar är 
otillräcklig och begär att tillräckliga medel ska anslås.

4. Europaparlamentet uppmärksammar den oroväckande situationen för betalningarna i 
rubrik 4, vilka kanske inte kommer att tillgodose behoven på fältet, trots de betydande 
ökningar jämfört med innevarande år som kommissionen föreslagit.

5. Europaparlamentet noterar med särskild oro de kraftiga nedskärningarna av 
betalningsbemyndigandena för instrumentet som bidrar till stabilitet och fred där det redan 
råder en brist på betalningsbemyndiganden under innevarande år som inte kan annat än 
förvärras av de nya nedskärningarna.

6. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att Europeiska utrikestjänsten får tillräckligt 
med medel för att öppna en EU-delegation i Iran i enlighet med Europaparlamentets 
resolution av den 3 april 2014 om EU:s strategi för Iran.


