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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 noterar att budgetåret 2021 är det första året i den fleråriga 
budgetramen 2021–2027. Parlamentet noterar vidare att merparten av utgifterna för 
yttre åtgärder koncentreras till instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete 
och internationellt samarbete, om vilket interinstitutionella lagstiftningsförhandlingar 
fortfarande pågår. Parlamentet begär att dessa förhandlingar avslutas med ett avtal så 
snart som möjligt.

2. Europaparlamentet beklagar att den nya kontoplanen för yttre åtgärder enligt 
kommissionens förslag är mycket mindre detaljerad än den tidigare, vilket innebär 
mindre transparens, förutsägbarhet, ansvarsskyldighet och kontroll och begränsar 
budgetmyndighetens kapacitet att göra budgetmässiga val som återspeglar de politiska 
prioriteringarna. Parlamentet insisterar därför på att det behövs en mer differentierad 
budgetstruktur, med särskilda budgetposter för de viktigaste stödmottagarna och 
delregionerna för att göra budgeten tydligare och mer begriplig. Parlamentet noterar att 
utskottet för utrikesfrågor och utskottet för utveckling har föreslagit en reviderad 
kontoplan som är anpassad till de nya instrumenten, men som inför en högre detaljnivå 
genom att skapa nya budgetposter inom de ytterst omfattande geografiska och tematiska 
poster som föreslagits av kommissionen. Parlamentet betonar att den reviderade 
kontoplanen har ett starkt stöd i båda utskotten.

3. Europaparlamentet förkastar de djupa nedskärningarna i rubrik 6 i Europeiska rådets 
överenskommelse av den 21 juli 2020 om den fleråriga budgetramen, som skulle 
innebära en lägre anslagsnivå för instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt samarbete än för de tidigare instrumenten 
under den nuvarande budgetperioden, i en tid när behovet av EU:s ledarskap är större än 
någonsin. Parlamentet beklagar Europeiska rådets beslut att förkasta den externa pelaren 
av Next Generation EU, nämligen tillskottet på 10,5 miljarder euro för instrumentet för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete som föreslagits 
av kommissionen. Parlamentet betonar att det i en tid när yttre utmaningar och 
internationella politiska frågor blir allt viktigare och dominerar den internationella 
politiken måste säkerställas att den yttre dimensionen av unionens budget är lämpligt 
finansierad och redo att utan dröjsmål svara på nuvarande, framväxande samt framtida 
utmaningar. Parlamentet vill se betydande förstärkningar av instrumentet för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, som är ett av 
EU:s flaggskeppsprogram.

4. Europaparlamentet kräver ökade finansieringsnivåer för alla geografiska och tematiska 
program inom ramen för instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och 
internationellt samarbete, i linje med sin ståndpunkt vid första behandlingen av detta 
instrument. Parlamentet upprepar sin ståndpunkt att de tematiska programmen inom 
instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete 
bör förstärkas för att unionen ska kunna behålla sin starka roll på dessa prioriterade 
områden. Parlamentet understryker att dess ståndpunkt om anslagen till instrumentet för 
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grannskap, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete ligger helt i linje med de 
belopp som anges i dess ståndpunkt vid första behandlingen av instrumentet för 
grannskap, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete.

5. Europaparlamentet efterlyser särskilt en mer ambitiös budget för instrumentets 
tematiska program för mänskliga rättigheter, för att hantera världens växande 
utmaningar mot de mänskliga rättigheterna som ytterligare förvärras av covid-19-krisen. 
Parlamentet påminner om att skyddet och främjandet av de mänskliga rättigheterna i 
världen fortsätter att vara en prioritering för EU:s yttre åtgärder. Parlamentet upprepar 
sitt starka stöd för människorättsförsvarare, inklusive miljöförsvarare, särskilt de som är 
mest riskutsatta, och efterlyser tillräckliga medel för att stödja projektet Protect 
Defenders EU, för att utvidga och stärka skyddet. Parlamentet betonar att tillräckliga 
medel måste finnas tillgängliga för åtgärder för att skydda förföljda minoriteter. 
Parlamentet understryker sitt stöd, bland annat för tillräcklig finansiering, till det 
särskilda sändebudet för främjande av religions- och trosfrihet utanför EU samt till 
verksamhet för att bekämpa antisemitism och andra former av diskriminering.

6. Europaparlamentet ger på nytt uttryck för sitt stöd för finansiering av 
valobservatörsuppdrag, däribland lokala observatörer, i en tid när demokratin hotas i allt 
högre grad runt om i världen. Parlamentet kräver ökad finansiering för 
valobservatörsuppdrag och betonar deras grundläggande roll för att starkt avskräcka 
från valfusk och våld och samtidigt bidra till att förbättra framtida val, främja fred och 
stödja demokrati.

7. Europaparlamentet kräver en ökning av budgetposterna för utrikespolitiska behov och 
prioriteringar, krishantering samt civila akuta GSFP-åtgärder för att hantera de 
dramatiska konsekvenserna av covid-19-pandemin.

8. Europaparlamentet förkastar införandet av en budgetpost för nya utmaningar och 
prioriteringar, och kommissionen har inte lämnat någon väsentlig information om den 
avsedda användningen av medlen under denna budgetpost. Parlamentet insisterar på att 
en sådan blankocheck inte är förenlig med principerna om öppenhet och demokratisk 
ansvarsskyldighet, och att den undergräver budgetmyndighetens befogenheter.

9. Europaparlamentet betonar behovet av ökade anslag till länderna i det östra och södra 
grannskapet för att stödja politiska och ekonomiska reformer och övergången till 
demokrati, med fokus på de mest engagerade partnerna enligt principen ”mer för mer 
och mindre för mindre”. Parlamentet efterlyser ökad synlighet och transparens i EU:s 
anslag till det närmaste grannskapet. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
kontrollera så att medel inte missbrukas.

10. Europaparlamentet välkomnar EU:s finansiella stöd på över 980 miljoner euro för 
länderna i det östliga partnerskapet i förbindelse med covid-19-pandemin för att bidra 
till hanteringen av de mest omedelbara behoven inom hälso- och sjukvårdssektorn.

11. Europaparlamentet efterlyser, efter den senaste oroväckande utvecklingen i Belarus, 
inrättandet av en ny särskild representant för Belarus för att stödja processen för en 
fredlig maktövergång i enlighet med det belarusiska folkets vilja. Parlamentet betonar 
det starka behovet av ökat ekonomiskt stöd till det civila samhället, 
människorättsförsvarare, oberoende fackföreningar, oberoende medier och icke-statliga 
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organisationer i Belarus, samtidigt som alla finansiella överföringar från EU till den 
nuvarande belarusiska regeringen fryses.

12. Europaparlamentet anser att det är viktigt att fortsätta att bygga upp förtroendet med de 
östliga partnerländerna, och särskilt med de associerade länderna. Parlamentet 
understryker vikten av att främja grundläggande rättigheter, demokrati och 
rättsstatsprincipen. Parlamentet kräver därför att anslagen till Azerbajdzjan och Belarus 
begränsas till stöd till det civila samhället och icke-statliga aktörer samt till direkta 
personkontakter.

13. Europaparlamentet påminner om de utmaningar som länderna i det södra grannskapet 
står inför, särskilt på grund av den tumultartade utvecklingen i regionen, bland annat – 
men inte enbart – på grund av covid-19-krisen och den instabila säkerhetssituationen. 
Parlamentet anser, i synnerhet efter de dramatiska händelserna i Libanon, att ökat stöd 
bör planeras. Parlamentet beklagar att det, 25 år efter starten av den så kallade 
Barcelonaprocessen, fortfarande inte har skapats ett område med delat välstånd, 
stabilitet och frihet med medelhavsländerna i Nordafrika.

14. Europaparlamentet efterlyser mer ekonomiskt stöd till Förenta nationernas 
hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNRWA), med hänsyn till dess viktiga roll 
som enda leverantör av viktiga tjänster till miljontals palestinska flyktingar och som en 
investering i säkerhet, stabilitet och utveckling i regionen.

15. För att stödja en fredlig lösning på den libyska konflikten föreslår Europaparlamentet att 
en särskild budgetpost inrättas för ”stöd till den politiska processen i Libyen”.

16. Europaparlamentet betonar vikten av anslutningsprocessen för länderna på västra 
Balkan. Parlamentet efterlyser ökad finansiering för att upprätthålla EU:s engagemang i 
regionen, särskilt mot bakgrund av covid-19-pandemin och dess ekonomiska 
konsekvenser. Parlamentet gläder sig över att medlen inom ramen för instrumentet för 
stöd inför anslutningen (IPA III) i högre grad fokuserar på de så kallade 
grundförutsättningarna, i synnerhet demokrati, rättsstatsprincipen, respekt för mänskliga 
och grundläggande rättigheter, god samhällsstyrning och det civila samhället samt 
direkta personkontakter.

17. Europaparlamentet påpekar att den reviderade kontoplanen, som föreslagits av utskottet 
för utrikesfrågor, har separata budgetposter för västra Balkan och Turkiet. Parlamentet 
insisterar på behovet av särskilda budgetposter för Turkiet, med tanke på den mycket 
känsliga karaktären när det gäller EU:s finansiering till Turkiet.

18. Europaparlamentet understryker att tilldelningen av medel via 
föranslutningsinstrumentet bör kräva respekt för rättsstatsprincipen, demokrati, 
mänskliga rättigheter, europeisk och internationell rätt, medlemsstaternas suveräna 
rättigheter och principen om goda grannförbindelser. Parlamentet understryker att på 
grund av tillbakagången inom alla dessa områden bör anslagen till Turkiet ligga på en 
avsevärt lägre nivå och begränsas till de så kallade grundförutsättningarna. 
Finansieringen till Turkiet bör förvaltas direkt av EU och uteslutande inriktas på stöd till 
det civila samhället och direkta personkontakter i syfte att skydda och främja 
demokratiska värderingar och principer, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen. 
Parlamentet betonar att det är dags för en annan strategi gentemot Turkiet.
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19. Europaparlamentet betonar EU:s ansvar för att stödja skyddet av Arktis. Parlamentet 
understryker vikten av att investera i utvecklingen av en mer samstämd EU-politik för 
Arktis.

20. Europaparlamentet påminner om att flera europeiska politiska ledare har betonat vikten 
av att i betydande grad främja EU:s förbindelser 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 
kan hantera tillsammans. Parlamentet betonar behovet av ökad finansiering för 
utveckling och säkerhet i Sahelländerna.

21. Europaparlamentet påminner om att finansieringsinstrument, projekt eller program 
behöver bedömas mot bakgrund av den gröna given i allmänhet och av unionens 
klimatmål i synnerhet, och fullt ut beakta dessa.

22. Europaparlamentet insisterar på att Europeiska investeringsbanken ska rapportera, i god 
tid och på ett heltäckande sätt, till de relevanta utskotten om alla sina externa utgifter.

23. Europaparlamentet beklagar den låga finansieringsnivån för rubrik 5, och i synnerhet 
för Europeiska försvarsfonden och för militär mobilitet. Parlamentet efterlyser ökade 
anslag till Europeiska försvarsfonden för att fullt ut främja en innovativ och 
konkurrenskraftig försvarsindustriell bas som kommer att bidra till EU:s välbehövliga 
strategiska oberoende.

24. Europaparlamentet efterlyser ökade anslag till militär mobilitet, i syfte att hjälpa 
medlemsstaterna att agera snabbare och mer effektivt. Parlamentet noterar att 
tillräckliga medel behövs för att stödja uppdrag och insatser inom ramen för den 
gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, bland annat genom åtgärder såsom 
finansiering av transportinfrastruktur med dubbla användningsområden och förenklade 
diplomatiska godkännanden och tullbestämmelser.

25. Europaparlamentet betonar vikten av en progressiv utformning av EU:s gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitik. Parlamentet understryker betydelsen av att förbättra det 
europeiska samarbetet i försvarsfrågor, eftersom det inte bara leder till ökad säkerhet för 
Europa och dess medborgare, utan också medför sänkta kostnader, vilket i sin tur 
innebär att mer pengar är tillgängliga för andra brådskande frågor. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att föreslå strategiska riktlinjer för att stärka det permanenta 
strukturerade samarbetet.

26. Europaparlamentet upprepar sina tidigare uttalanden om hoten med anknytning till 
cybersäkerheten och spridningen av falska nyheter. Parlamentet understryker med detta 
i åtanke att unionens budget bättre bör hantera och möta dessa viktiga utmaningar på 
horisontell nivå, i synnerhet vid EU:s huvudkontor och vid dess delegationer runt om i 
världen. Parlamentet uppmanar till ytterligare och bestående finansiering för strategiska 
kommunikationsåtgärder för att motverka desinformationskampanjer, propaganda och 
utländskt inflytande, särskilt för flaggskeppsprojektet Europeiska utrikestjänsten – 
insatsstyrkan East StratCom – EUvsDisinfo.
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27. Europaparlamentet slår än en gång fast att en närmare förbindelse mellan parlamentet 
och de respektive nationella parlamenten bör upprättas i länder av särskilt strategiskt 
intresse för EU, i synnerhet anslutningsländerna och de associerade länderna i det 
östliga partnerskapet, och efterlyser därför tillräcklig finansiering för att garantera 
ytterligare personal i syfte att stärka det viktiga området för parlamentariskt samarbete.

28. Europaparlamentet förkastar rådets nedskärningar i utrikestjänstens administrativa 
budget. Parlamentet uppmanar budgetutskottets föredragande för avsnitt X att återinföra 
budgetförslaget för alla budgetposter som skurits ned av rådet i avsnitt X.
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