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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet välkomnar den positiva utvecklingen när det gäller öppenhet, mål och 
internationell samordning av givare som inrättandet av Pegase-mekanismen1 har medfört. 
Mekanismen bygger på den tillfälliga internationella mekanismen (TIM2), men är mer 
omfattande eftersom den täcker både utgifter för den tillfälliga internationella 
mekanismen och utgifter som avser återupptagandet av ekonomisk verksamhet, dvs. 
budgetstöd, finansiering av infrastruktur och sociala frågor, i linje med den palestinska 
reform- och utvecklingsplanen.

2. Europaparlamentet noterar den pågående trenden med allt fler bidrag till fonder som 
finansieras av flera bidragsgivare, och särskilt till FN, i linje med principerna om gott 
samarbete mellan givare. Parlamentet uttrycker emellertid sitt missnöje med att 
revisionsrätten fortfarande har problem med att få tillgång till finansiella dokument från 
FN-organen. Parlamentet välkomnar de åtgärder som kommissionen har vidtagit för att 
underlätta revisionsrättens granskningsprocesser och uppmanar till fler åtgärder för att till 
fullo tillvarata Europeiska unionens ekonomiska intressen och öka insynen i processen, 
och om nödvändigt även ändringar av det finansiella och administrativa ramavtalet 
(FAFA, Financial and Administrative Framework Agreement).

3. Europaparlamentet noterar revisionsrättens rekommendation att tydliga strategiska mål 
och mätbara resultatindikatorer bör fastställas i strategiplaneringsdokumenten för det 
europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet. Parlamentet anser att liknande 
åtgärder också bör vidtas när det gäller andra instrument för externa åtgärder, som 
fortfarande är mycket allmänna till sin räckvidd.

4. Europaparlamentet föreslår att kommissionen genomför en studie där man undersöker 
möjligheterna att göra budgeten för yttre åtgärder mer flexibel. Mot bakgrund av de 
överskridanden av budgeten som hittills har ägt rum och de allt större behoven inom detta 
politikområde borde det genast skapas en flexibilitetsmöjlighet, som dock inte får 
utnyttjas på bekostnad av en korrekt budgetförvaltning och budgetkontroll.

5. Europaparlamentet noterar revisionsrättens särskilda rapport nr 16/2009, som 
offentliggjordes den 13 januari 2010, och i vilken det konstateras ett antal brister i 
förvaltningen av föranslutningsstödet till Turkiet. Parlamentet noterar att rapporten 
omfattar perioden före genomförandet av instrumentet för stöd inför anslutningen, och 
konstaterar att genomförandet av instrumentet har medfört förbättringar av 
kommissionens programplanering, genomförande och kontroll av EU:s stöd i 
kandidatländerna och i potentiella kandidatländer. Parlamentet betonar emellertid 
betydelsen av en effektiv och ändamålsenlig förvaltning av instrumenten för stöd inför 
anslutningen för reformprocessen i de berörda länderna, och uppmanar kommissionen att 

1 Mekanismen ”Palestino Européen de Gestion et d'Aide Socio-Economique”.
2 Temporary International Mechanism.
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ta vederbörlig hänsyn till revisionsrättens rekommendationer vid genomförandet av stöd 
inom ramen för detta instrument.

6. Europaparlamentet noterar att kommissionen använder budgetstödbetalningar, vilket är 
helt i linje med strategin att de mottagande länderna övertar ansvaret. Parlamentet 
understryker emellertid att denna form av stöd endast kan ge resultat om det åtföljs av 
tydliga genomförandestrategier och lämpliga kontrollmekanismer, både när det gäller att 
uppfylla betalningsvillkoren och när det gäller att uppnå EU:s strategiska mål med 
avseende på mottagarna.
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