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FÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande 
förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet efterlyser en ambitiös budget för 2021 som gör det möjligt för EU 
att ta sig an de utrikespolitiska utmaningarna, uppfylla sina mål och sträva mot målet att 
uppnå strategiskt oberoende.

2. Europaparlamentet är oroat över den snabba globala spridningen av covid-19-pandemin 
och dess inverkan på de drabbade länderna. Parlamentet är övertygat om att 
internationellt samarbete är avgörande för att komma till rätta med denna globala kris. 
Parlamentet anser att EU bör inta en ledande roll i de globala insatserna för att begränsa 
pandemin och mildra dess konsekvenser. Parlamentet uppmanar EU att visa solidaritet 
med de drabbade tredjeländerna, särskilt länderna i EU:s närmaste grannskap, bland 
annat genom att mobilisera ytterligare medel via EU:s finansieringsinstrument för 
externa åtgärder för att hjälpa drabbade länder att återuppbygga sina ekonomier, mildra 
de socioekonomiska effekterna av krisen och stärka kapaciteten hos de offentliga hälso- 
och sjukvårdssystemen i hela världen.

3. Europaparlamentet understryker den strategiska betydelsen av utvidgningspolitiken på 
västra Balkan och av EU:s grannskapspolitik. Parlamentet betonar behovet av att öka 
anslagen till länderna på västra Balkan och länderna i det östra och södra grannskapet 
för att stödja politiska och ekonomiska reformer, med fokus på de mest engagerade 
partnerna enligt principen ”mer för mer och mindre för mindre”. Parlamentet påminner 
om behovet av att införa strikta villkor när det gäller ekonomiskt stöd. Parlamentet 
betonar behovet av att särskilt stödja proeuropeiska och prodemokratiska krafter i dessa 
regioner och därmed främja utvecklingen av EU:s värden och respekten för 
rättsstatsprincipen.

4. Europaparlamentet anser att instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) bör 
inriktas på att finansiera de demokratiska institutionernas funktionssätt, 
rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning och offentlig förvaltning. Parlamentet 
påminner om att kommissionen har rekommenderat att anslutningsförhandlingar inleds 
med Albanien och Nordmakedonien och efterlyser tillräckliga finansiella anslag för att 
stödja politiska reformer och en anpassning till EU:s regelverk.

5. Europaparlamentet understryker att finansiella anslag inom ramen för IPA III bör 
förutsätta att europeiska värden såsom rättsstatsprincipen, rättsväsendets oberoende, den 
demokratiska processen, respekt för grundläggande värden och goda grannförbindelser 
iakttas. Parlamentet uppmanar kommissionen att övervaka genomförandet av denna 
villkorlighet. Parlamentet uppmanar kommissionen att använda de medel som nu finns 
inom instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) för att genom direkt förvaltning 
av EU stödja det civila samhället, människorättsförsvarare och journalister i Turkiet och 
öka möjligheterna till direkta personkontakter, akademisk dialog, turkiska studenters 
tillträde till europeiska universitet och medieplattformar för journalister med målet att 
skydda och främja demokratiska värden och principer, mänskliga rättigheter och 
rättsstatsprincipen.
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6. Europaparlamentet påminner om den oroande utvecklingen i länderna i det södra 
grannskapet, bland annat de fortsatta konflikterna i Syrien och Libyen, ökningen av 
extremism och flykting- och migrantströmmar. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
avsätta tillräckliga ekonomiska resurser för länderna i det södra grannskapet inom 
ramen för de nya finansieringsinstrumenten för externa åtgärder.

7. Med tanke på den allt större osäkerheten och instabiliteten i regionen uppmanar 
Europaparlamentet kommissionen att öka sitt ekonomiska stöd till Förenta nationernas 
hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNRWA) under 2021 för att upprätthålla 
de grundläggande tjänsterna för miljoner palestinska flyktingar och göra det möjligt för 
byrån att fullgöra sitt oerhört viktiga mandat. Parlamentet beklagar den fortsatta 
förstörelsen och konfiskeringen av EU-finansierat humanitärt bistånd på Västbanken. 
Parlamentet är bekymrat över bristen på beslutsamhet från utrikestjänstens och 
kommissionens sida, vilket betonats av revisionsrätten, när det gäller att begära 
ersättning från de israeliska myndigheterna i enlighet med parlamentets begäran i dess 
resolution från september 2018.

8. Europaparlamentet upprepar sitt krav på en djupgående och omfattande översyn av 
EU:s förbindelser med Egypten, särskilt stödprogrammet. Parlamentet anser, vilket 
betonades i parlamentets resolution från oktober 2019, att situationen för de mänskliga 
rättigheterna i Egypten kräver en grundlig revidering av kommissionens 
budgetstödinsatser och vill se att EU:s bistånd begränsas till att i första hand stödja det 
civila samhället.

9. Europaparlamentet påminner om att flera europeiska politiska ledare har betonat vikten 
av att i betydande grad främja förbindelserna med den afrikanska kontinenten, och 
betonar därför behovet av att på lämpligt sätt matcha ord med handlingar och 
tillhandahålla tillräcklig finansiering för att ta itu med de många gemensamma 
utmaningar och möjligheter på kort, medellång och lång sikt som Europa och Afrika 
bara kan hantera tillsammans.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en övergripande EU-strategi 
för Arktis som beaktar alla geopolitiska och geostrategiska aspekter samt den snabba 
klimatförändringen i regionen. Parlamentet uppmanar kommissionen att inkludera 
Arktis i arbetsprogrammet för 2020.

11. Europaparlamentet välkomnar förslaget från kommissionens ordförande Ursula von der 
Leyen om att inrätta en ”geopolitisk kommission”. Parlamentet upprepar dock behovet 
av att se till att EU:s övriga prioriteringar och värden uppfylls, såsom skyddet av de 
mänskliga rättigheterna, jämställdhet mellan kvinnor och män, skyddet av miljön och 
minoriteters rättigheter. Parlamentet framhåller därför behovet av att skydda dessa 
prioriteringar och värden samtidigt som man bygger upp ett nytt ”geopolitiskt” EU.

12. Europaparlamentet påminner om att mänskliga rättigheter är en integrerad del av EU:s 
politik för yttre åtgärder. Parlamentet upprepar behovet av ökad finansiering som syftar 
till att stödja mänskliga rättigheter i hela världen, med särskilt fokus på skyddet av 
människorättsförsvarare, särskilt de som är mest utsatta. Parlamentet betonar i detta 
avseende behovet av att fortsätta med mekanismen för människorättsförsvarare 
(ProtectDefenders.eu) och att öka anslagen till mekanismen. Parlamentet anser att EU 
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strikt bör avstå från budgetstöd som ett sätt att tillhandahålla bistånd i länder som grovt 
misslyckas med att uppfylla internationella normer på området för mänskliga rättigheter 
och demokrati eller som inte lyckas visa sitt engagemang för att bekämpa korruption. 
Parlamentet betonar vikten av valobservatörsuppdrag, särskilt de som genomförs av 
lokala grupper i det civila samhället, och efterlyser en lämplig finansieringsnivå.

13. Europaparlamentet efterlyser ytterligare finansiering för strategisk kommunikation för 
att motverka desinformationskampanjer, som i allt större utsträckning används för att 
undergräva den demokratiska ordningen i unionen och i unionens nära grannskap. 
Parlamentet framhåller betydelsen av flaggskeppsprojektet EUvsDisinfo – inom ramen 
för utrikestjänstens arbetsgrupp East StratCom – i kampen mot desinformation, 
propaganda och utländskt inflytande.

14. Europaparlamentet understryker att klimatförändringarna förändrar det geopolitiska 
landskapet och ökar de humanitära behoven i många delar av världen. Parlamentet 
insisterar på att nästa budget bör hjälpa unionen att uppfylla sina skyldigheter enligt 
Parisavtalet, vara helt i linje med målet att begränsa den globala uppvärmningen till 
under 1,5°C, och bidra till att hejda och vända den nedåtgående trenden för den 
biologiska mångfalden. Parlamentet understryker i detta sammanhang även vikten av en 
effektiv klimat- och miljösäkring (inbegripet säkring av den biologiska mångfalden) i 
budgeten. Parlamentet betonar att alla ansträngningar bör göras för att säkerställa att det 
övergripande målet för integrering av klimatåtgärder uppnås under hela perioden 2021–
2027.

15. Europaparlamentet betonar vikten av integrering av ett jämställdhetsperspektiv och 
behovet av lämpliga indikatorer och en särskild metod, liksom regelbunden 
övervakning, för att analysera EU-budgetens inverkan på jämställdheten. Parlamentet 
uppmanar utrikestjänsten att förbättra könsfördelningen och den geografiska balansen 
bland sin personal. Parlamentet betonar behovet av särskilda åtgärder för att säkerställa 
att det finns jämställdhetsrådgivare i EU:s delegationer och i GSFP-uppdrag och GSFP-
insatser.

16. Europaparlamentet insisterar på att budgeten för den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken bör inriktas på prioriterade områden, både geografiskt och tematiskt, 
och på områden där EU-åtgärder kan ge störst mervärde.

17. Europaparlamentet betonar vikten av att tillhandahålla tillräckligt ekonomiskt stöd för 
att skapa en verklig europeisk försvarsunion, främja strategisk autonomi och stärka 
EU:s roll på global nivå. Parlamentet betonar vikten av att upprätthålla parlamentets 
ståndpunkt i fråga om beloppen för Europeiska försvarsfonden och för militär rörlighet. 
Parlamentet betonar att fortsatt stöd till och förbättrad samordning av försvarsrelaterad 
politik och försvarsrelaterade åtgärder inom ramen för Europeiska försvarsbyrån, Pesco, 
EUF och andra initiativ bör säkerställas. Parlamentet uppmanar med eftertryck 
kommissionen att tillhandahålla medel till administrativa utgifter och driftsutgifter för 
Europeiska försvarsbyrån och det permanenta strukturerade samarbetet från unionens 
budget, och därigenom återställa parlamentets budgetfunktion i enlighet med artikel 41 i 
EU-fördraget.
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18. Europaparlamentet betonar vikten av att upprätthålla parlamentets ståndpunkt om 
anslaget för det europeiska rymdprogrammet, som stärker Europas roll som global aktör 
och är en stark tillgång för dess säkerhet och försvar.

19. Europaparlamentet noterar att en ny generation av finansieringsinstrument för externa 
åtgärder kommer att träda i kraft 2021, bland annat ett effektivt globalt instrument som 
ersätter de flesta av de befintliga finansieringsinstrumenten för externa åtgärder.

20. Europaparlamentet upprepar att den nya strukturen för finansieringsinstrumenten för 
externa åtgärder bör öka samstämmigheten, ansvarigheten, effektiviteten och den 
demokratiska kontrollen. Parlamentet betonar behovet av en större roll för parlamentet i 
den strategiska styrningen av de nya instrumenten. Parlamentet förväntar sig att bli 
delaktigt redan i ett tidigt skede av den (förberedande) programplaneringen för de nya 
instrumenten.

21. Europaparlamentet efterlyser ökad transparens och granskning av finansieringen från 
finansieringsinstrumenten för externa åtgärder i mottagarländerna för att säkerställa att 
de ekonomiska resurserna används så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. 
Parlamentet begär regelbundna diskussioner inom ramen för en strukturerad dialog 
mellan parlamentet och kommissionen som skulle göra det möjligt för parlamentet att i 
detalj utvärdera hur budgeten används. Parlamentet efterlyser ökat samarbete och 
samråd med lokala stödmottagare under hela budgetplanerings- och 
genomförandefaserna. Parlamentet betonar behovet av att göra 
finansieringsinstrumenten för externa åtgärder mer synliga genom att öka 
medvetenheten om deras positiva effekter och fördelar för att öka effekterna av 
finansiering och stärka EU:s offentliga diplomati.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta beredskapsplaner i god tid för 
att säkerställa kontinuitet i finansieringen om de nya programmen inte skulle antas i tid 
före inledningen av den nya fleråriga budgetramen.

23. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att lägga fram en 
differentierad kontoplan för de nya finansieringsinstrumenten för externa åtgärder, 
särskilt genom att inbegripa minst en budgetpost för varje tredjeland som får betydande 
EU-stöd. Parlamentet betonar att i samband med en effektivare uppsättning instrument 
måste budgetstrukturen vara tillräckligt detaljerad och transparent för att göra det 
möjligt för parlamentet att utföra sina budgetfunktioner på ett effektivt sätt och fullgöra 
sin tillsynsroll.
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