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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet 

mellan unionen och Konungariket Norge om kompletterande bestämmelser om 

instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering, som är en del av fonden 

för inre säkerhet, för perioden 2014–2020 

(13710/2016 – C8-0005/2017 – 2016/0322(NLE)) 

(Godkännande) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (13710/2016), 

– med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Konungariket 

Norge om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre 

gränser och visering som är en del av fonden för inre säkerhet för perioden 2014–2020 

(13711/2016), 

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 

artikel 77.2 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (C8-0005/2017), 

– med beaktande av skrivelsen från utskottet för utrikesfrågor, 

– med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen, 

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och 

rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0000/2017). 

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås. 

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i 

Konungariket Norge. 
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MOTIVERING 

Europaparlamentet och rådet antog 2014 – som en del av fonden för inre säkerhet – 

instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering (nedan kallat instrumentet för 

gränser och visering) för perioden 2014–2020 (förordning (EU) nr 515/2014).  

Det huvudsakliga syftet med instrumentet för gränser och visering är att säkerställa en hög 

säkerhetsnivå i unionen samtidigt som man underlättar lagligt resande genom en enhetlig och 

hög nivå på kontrollen av de yttre gränserna och en ändamålsenlig handläggning av 

Schengenvisum. Finansieringen på cirka 2,8 miljarder euro fram till 2020 ska – till största 

delen genom nationella program – användas bl.a. till att upprätta den infrastruktur som krävs 

vid gränsövergångar, till gränsövervakning, till finansiering av de it-system som krävs för det 

europeiska gränsövervakningssystemet (Eurosur) och till åtgärder för att underlätta en effektiv 

förvaltning av migrationsströmmarna, handläggning av viseringsansökningar och konsulärt 

samarbete.  

Enligt artikel 5.7 i förordning (EU) nr 515/2014 ska de länder som är associerade till 

genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket delta i instrumentet i 

enlighet med den förordningen och avtal ska ingås om de finansiella bidrag som dessa länder 

ska lämna till instrumentet och de kompletterande bestämmelser som behövs för dessa länders 

deltagande. Syftet med detta förslag – utkastet till avtal med Konungariket Norge – är att 

fastställa exakt de bestämmelser som avses, särskilt för att göra det möjligt för kommissionen 

att axla ansvaret för hur instrumentets budget genomförts i detta associerade land, samt att 

fastställa hur mycket Konungariket Norge ska bidra till unionens budget avseende 

instrumentet (cirka 19,8 miljoner euro per år). 

Föredraganden stöder detta förslag. Genom instrumentet för gränser och visering inrättas en 

solidaritetsmekanism som binder de deltagande staterna med samma europeiska regler om 

kontrollen av de yttre gränserna, för deltagarnas ömsesidiga intressen och för alla deltagares 

räkning. Enligt föredraganden kommer förslaget att bidra till att ett av nyckelmålen med 

Schengenregelverket uppnås, nämligen ett delat ansvar för en effektiv, hög och enhetlig nivå 

på kontrollen vid de yttre gränserna, i överensstämmelse med unionens åtagande avseende de 

grundläggande friheterna och de mänskliga rättigheterna. 
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BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTRIKESFRÅGOR 

 
Ref: D (2017)16766 

 

Claude Moraes 

Ordförande  

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

 

 

Till ordföranden  

 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) höll 

den 30 mars 2017 en diskussion om föredragande Tomáš Zdechovskýs utkast till 

rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av 

avtalet mellan unionen och Konungariket Norge om kompletterande bestämmelser om 

instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering, som är en del av fonden för 

inre säkerhet, för perioden 2014–2020 (2016/0322 NLE). 

 

Vid sammanträdet den 13 december 2016 beslutade samordnarna i utskottet för utrikesfrågor 

(AFET) att ett yttrande från AFET över ovannämnda avtal skulle överlämnas till LIBE-

utskottet och dess föredragande i form av en skrivelse. I min egenskap av ordförande har jag 

nöjet att delge er AFET-utskottets ståndpunkt. 

 

Som framgår av förslaget är syftet med instrumentet för gränser och visering att inrätta en 

solidaritetsmekanism som binder de deltagande staterna med samma europeiska regler om 

kontrollen av de yttre gränserna, för deltagarnas ömsesidiga intressen och för alla deltagares 

räkning. Följaktligen syftar det till att dela upp ansvaret för en effektiv, hög och enhetlig nivå 

på kontrollen vid de yttre gränserna i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 2016/399 och därigenom uppnå ett av nyckelmålen med 

Schengenregelverket. 

 

AFET-utskottet stöder mot denna bakgrund LIBE-utskottets föredragande Zdechovskýs 

ståndpunkt att parlamentet ska godkänna att ett sådant avtal ingås med Konungariket Norge, 

som ju är Schengenassocierat land.  

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

 

David McAllister 
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ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET 

Titel Avtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om 

kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för 

yttre gränser och visering som är en del av fonden för inre säkerhet för 

perioden 2014–2020 

Referensnummer 13710/2016 – C8-0005/2017 – COM(2016)0658 – 2016/0322(NLE) 
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