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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet upprepar att utvecklandet av ett område med stabilitet, välfärd och 
fred kring våra gränser är en av unionens prioriteringar och understryker behovet av att 
detta får tillräcklig finansiering.

2. Europaparlamentet anser att det kommer att bli nödvändigt att göra ändringar inom 
vissa områden i det preliminära budgetförslaget och att ta marginalen på 112,2 miljoner 
EUR under rubrik 4 i anspråk, med tanke på behovet av adekvat finansiering av de 
politiska prioriteringarna.

3. Europaparlamentet betonar att den förvisso legitima reaktionen på oförutsedda 
katastrofer och utdragna kriser inte bör genomföras så att det drabbar gemenskapens 
stöd till andra strategiskt lika viktiga områden.

4. Europaparlamentet uttrycker sin tillfredställelse över samarbetet med kommissionens 
tjänsteenheter under den första fasen av den demokratiska kontrollen av 
föranslutningsinstrumentet, Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet och 
stabilitetsinstrumentet. Parlamentet understryker att strategidokumenten är av mycket 
allmän karaktär och upprepar sin önskan om att informeras fullt ut om det planerade 
förverkligandet av instrumenten och de årliga programmen. Parlamentets begäran att få 
delta i kommittéförfarandet hade avvisats när det gällde de fleråriga programmen för 
externt samarbete. Under förhandlingarna om det interinstitutionella avtalet om 
budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning kom man överens om två förklaringar 
om demokratisk kontroll och politisk dialog. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
upprätta en sådan fortlöpande dialog med Europaparlamentet för att kunna beakta 
parlamentets åsikt om finansiering och konkret genomförande av strategierna.

5. Arbetsbelastningen har ökat till följd av parlamentets nya befogenheter att utöva politisk 
kontroll av instrumenten för externt stöd. Europaparlamentet betonar att denna 
arbetsbelastning måste återspeglas i tilldelningen av tjänster, så att det fullt ut kan 
engagera sig i en strukturerad dialog med kommissionen. I detta syfte understryks 
behovet av en extra handläggartjänst vid utrikesutskottet.

6. Europaparlamentet anser att allt bistånd till regeringar bör stoppas – utom humanitärt 
bistånd – och att samarbetet med dem bör avbrytas om det finns klara belägg för att 
regeringarna i fråga kan hållas ansvariga för att situationen när det gäller demokrati och 
respekten för rättstatsprincipen och de grundläggande fri- och rättigheterna har 
försämrats.

7. Europaparlamentet intygar på nytt att främjandet av demokrati måste inbegripa stöd för 
fungerande, demokratiska partisystem och fungerande parlament. Parlamentet upprepar 
sin ståndpunkt att humanitärt bistånd, stöd och samarbete med regeringar bör bidra till 
att öka demokratin, efterlevnaden av rättstatsprincipen och respekten för grundläggande 
fri- och rättigheter i mottagarlandet.
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8. Europaparlamentet beklagar att endast små framsteg har gjorts när det gäller effektiv 
fördelning av medel för att främja mänskliga rättigheter och demokrati inom ramen för 
Europeiska initiativet för demokrati och mänskliga rättigheter. Parlamentet är medvetet 
om svårigheterna med att tillhandahålla stöd i länder där myndigheterna inte är 
samarbetsvilliga, vilket fallet med Vitryssland visar. Parlamentet ser fram emot snabba 
förbättringar av hanteringen av direkt ekonomiskt och tekniskt bistånd där det behövs 
bäst.

9. Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över dialogen med det tyska 
ordförandeskapet och rådet om GUSP-prioriteringarna som anges i det 
interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning. 
Parlamentet uppmanar rådet att fortsätta den ömsesidigt givande dialogen på det här 
området.

10. Europaparlamentet beklagar att parlamentet trots upprepade förfrågningar ännu inte 
blivit delaktigt i processen med att inrätta nya poster för Europeiska unionens särskilda 
representanter (EUSR), fastställandet av deras mandat och tillsättningen av EUSR.

11. Europaparlamentet bekräftar behovet av att öronmärka tillräckligt med resurser för att 
genomföra EU:s Thessaloniki-agenda och underlätta en gradvis integrering av länderna 
på västra Balkan, samt kräver en tydlig uppdelning av anslagen per land i budgeten för 
att möjliggöra bättre överblick och jämförelser.

12. Europaparlamentet uppmärksammar att Europeiska byrån för återuppbyggnad kommer 
att avsluta sin verksamhet den 31 december 2008. Parlamentet förväntar sig att 
tidtabellen för överförandet av ansvar kommer att respekteras. Parlamentet uppmanar 
vidare kommissionen att se till att avvecklingen av byrån går smidigt och att förbereda 
sina delegationer och kontor på att hantera instrumentet för föranslutningsstöd.

13. Europaparlamentet bekräftar sin ståndpunkt att balansen mellan fördelningen av 
ekonomiskt stöd till Medelhavsområdet och den norra och östra dimensionen av EU:s 
grannskapspolitik inom ramen för Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet 
bör återspegla EU:s ambitioner och mål i regionen, den effektivitet som tidigare bistånd 
visat och storleken hos den befolkning som berörs, samt ta tillbörlig hänsyn till EU:s 
nyliga expansion österut.

14. Europaparlamentet konstaterar med oro att förslaget till allmän budget inte innehåller 
några anslag till en eventuell EU-insats för att hantera krisen i Darfur och inte lämnar 
tillräcklig marginal för att finna ytterligare medel utan att EU:s långsiktiga bistånd på 
andra områden riskeras.

15. Europaparlamentet understryker behovet av att intern och extern kommunikation 
finansieras i adekvat mån eftersom denna utgör en viktig del av EU:s politik i samband 
med yttre förbindelser och utvidgning.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ägna särskild uppmärksamhet åt de 
specifika utmaningar som etniska, nationella och språkliga minoriteter står inför i länder 
som tar emot externt bistånd från EU och att tillhandahålla tillbörliga resurser för att 
underlätta deras skydd, integrering och utveckling.
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