
AD\769605SV.doc PE418.133v02-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 2009

Utskottet för utrikesfrågor

2008/2055(INI)

24.2.2009

YTTRANDE
från utskottet för utrikesfrågor

till budgetutskottet

över halvtidsöversynen av finansieringsramen 2007–2013
(2008/2055(INI))

Föredragande: Michael Gahler















PE418.133v02-00 2/5 AD\769605SV.doc

SV

PA_NonLeg



AD\769605SV.doc 3/5 PE418.133v02-00

SV

FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet stöder den trestegsstrategi som budgetutskottet har valt för 
halvtidsöversynen och understryker att den kroniska underfinansieringen av budgetrubrik 4 
måste åtgärdas som en prioriterad fråga i samband med de nödvändiga korrigeringarna av 
dagens fleråriga finansieringsram, även genom en ändamålsenlig finansiering för den 
europeiska avdelningen för yttre åtgärder.

2. Europaparlamentet påminner om kommissionens åtagande att inom ramen för översynen 
lägga fram en utvärdering av situationen för budgetrubrik 4, och uppmanar kommissionen 
att på grundval av denna föreslå kortsiktiga lösningar inom dagens fleråriga 
finansieringsram och alternativ för den nya fleråriga finansieringsramen som innebär att 
budgetrubrik 4 stärks finansiellt och den kroniska underfinansieringen upphör, så att 
Europeiska unionen kan fullgöra sina externa skyldigheter.

3. Europaparlamentet framhåller särskilt – med tanke på det slags åtgärder som ska 
finansieras under budgetrubrik 4 – att det behövs en flexibilitetsmekanism så att EU kan 
reagera på oförutsedda situationer utan att minska finansieringen av pågående politiska 
åtgärder och program på utrikesområdet och samtidigt till fullo respektera 
budgetmyndighetens rättigheter.

4. Europaparlamentet betonar sin avsikt att koncentrera sig på behovet av att finna kort- och 
långsiktiga lösningar för budgetrubrik 4 i samband med utformningen och godkännandet 
av den nya kommissionen.

5. Europaparlamentet stöder en ytterligare fördjupning av den europeiska grannskapspolitiken 
med det östra partnerskapet och Medelhavsunionen. Parlamentet framhåller emellertid att 
Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet omgående måste tilldelas tillräckliga 
medel så att dessa två ramar blir genomförbara och trovärdiga för deltagande partner. 
Parlamentet upprepar att stabiliteten, säkerheten och välståndet för hela den europeiska 
kontinenten står på spel i detta sammanhang.

6. Europaparlamentet framhåller de utmaningar som EU står inför på energisäkerhetsområdet 
och uppmanar kommissionen att anslå medel som ger EU förutsättningar att minska sin 
sårbarhet på det här området.

7. Europaparlamentet påpekar att skillnaden mellan den nuvarande inriktningen för 
finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete på utvecklingsstöd och 
millennieutvecklingsmålen å ena sidan och behovet av att stödja samarbete med 
tredjeländer utanför det offentliga utvecklingsbiståndets sfär å den andra måste 
överbryggas. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att föreslå relevanta ändringar 
av den gällande lagstiftningen och i nästa fleråriga finansieringsram inkludera permanent 
och adekvat finansiering av samarbete med utvecklingsländer utanför det offentliga 
utvecklingsbiståndet.
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8. Europaparlamentet understryker, med tanke på utarbetandet av den nya fleråriga 
finansieringsramen, att en hållbar översyn av kostnaderna måste vara intimt förknippad 
med intäktsreformeringen, så att unionen får de medel som den behöver för att fylla sin 
funktion och klara framtidens utmaningar. Parlamentet anser att nästa finansieringsram bör 
löpa parallellt med kommissionens och parlamentets mandat, för att öka dess demokratiska 
legitimitet. Det är viktigt att alla finansiella medel för yttre åtgärder integreras i EU:s 
budget, särskilt Europeiska utvecklingsfonden och Athenamekanismen.
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