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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet noterar att revisionsrätten inte har gjort någon uppskattning av 
felnivån för utgifter under rubrik 4 för 2019, vilket också var fallet 2018. Parlamentet 
betonar att revisionsrätten har identifierat begränsningar som kan leda till en 
underskattning av den kvarstående felprocenten. Parlamentet stöder till fullo 
revisionsrättens rekommendationer, särskilt behovet av att redovisa begränsningarna 
i undersökningen av den kvarstående felprocenten i GD NEAR:s framtida årliga 
verksamhetsrapporter, samt stärka GD NEAR:s kontroller av de externa 
finansieringsinstrumenten genom att identifiera och förhindra återkommande fel.

2. Europaparlamentet noterar revisionsrättens uppföljning av sina rekommendationer 
i årsrapporten för 2016, som antingen krävde omedelbara åtgärder eller åtgärder som 
skulle genomföras senast 2019, och välkomnar att kommissionen hade genomfört tre av 
rekommendationerna helt och delvis.

3. Europaparlamentet beklagar att kommissionen har beslutat att genomföra åtgärd IPA 
2019/42258 som innebär samfinansiering av inköpet av fyra turkiska 
kustbevakningsfartyg, trots uppmaningen från Europaparlamentet i dess resolution av 
den 13 mars 2019 till kommissionen att använda de medel som för närvarande anslagits 
inom ramen för IPA II för att stödja Turkiets civila samhälle, människorättsförsvarare 
och journalister och öka möjligheterna till direkta personkontakter, akademisk dialog 
och medieplattformar för journalister genom ett särskilt anslag som förvaltas direkt av 
EU. Parlamentet insisterar dessutom på behovet av att noggrant kontrollera 
användningen av medlen till faciliteten för flyktingar i Turkiet för att säkerställa att de 
verkligen används för flyktingrelaterade projekt och inte i något annat syfte.

4. Europaparlamentet påminner om att de viktigaste politiska målen under rubrik 4 i 2019 
års budget bland annat är att främja unionens värden utomlands, såsom demokrati, 
rättsstatsprincipen och respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, och 
påminner om att varje unionsfinansierad åtgärd måste respektera dessa grundläggande 
principer. Parlamentet välkomnar revisionsrättens konstaterande om en allmänt positiv 
trend när det gäller fattigdomsminskning, jämställdhet inom utbildningen och antalet 
avtal med grannländerna, men uttrycker oro över den allt sämre trenden när det gäller 
konsolidering av demokratin, rättsstatsprincipen och den politiska stabiliteten. 
Parlamentet ser mycket positivt på det civila samhällets insatser i hela världen för att 
främja och försvara de mänskliga rättigheterna, särskilt i en tid då utrymmet för det 
civila samhället minskar och de mänskliga rättigheternas universalitet ifrågasätts, och 
betonar samtidigt principerna om transparens och ansvarsskyldighet när det gäller 
användningen av offentliga medel för det civila samhället, och betonar vikten av att 
förhindra överdriven byråkrati och underblåsa ogrundade misstankar.

5. Europaparlamentet noterar med oro den komplicerade situationen i Belarus. Parlamentet 
understryker att det är viktigt att se över unionens finansiering och säkerställa att den 
inte gynnar Lukasjenkos regim, utan i stället används till stöd för det civila samhället i 
Belarus.
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6. Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt att det externa biståndet bör finansieras fullt 
ut genom unionens budget och betonar att åtgärder inom ramen för förvaltningsfonderna 
endast är övergångslösningar tills de helt ersätts av de framtida externa 
finansieringsinstrumenten, särskilt instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI) och instrumentet för stöd 
inför anslutningen (IPA III). Parlamentet beklagar att humanitära mål, såsom 
bevarandet av värdighet och mänskliga rättigheter när det gäller migranter och andra 
utsatta grupper, såsom barn och kvinnor, i flera fall inte har uppnåtts vid genomförandet 
av åtgärder inom ramen för förvaltningsfonderna, såsom Madad-fonden och EU:s 
förvaltningsfond för Afrika. Parlamentet betonar att skyddet av de mänskliga 
rättigheterna kräver beslutsamma åtgärder. Parlamentet påminner vidare om att 
respekten för mänskliga rättigheter, grundläggande friheter, främjandet av 
rättsstatsprincipen, demokratiska principer, religions- och trosfrihet, transparens, god 
samhällsstyrning samt fred och stabilitet är väsentliga inslag i EU:s förvaltningsfond för 
Colombia. Parlamentet uppmanar kommissionen att öka granskningen av 
genomförandepartnernas åtgärder i detta avseende.

7. Europaparlamentet framhåller vikten av att öka synligheten, transparensen, 
effektiviteten, komplementariteten och ansvarsskyldigheten för EU:s externa 
finansieringsinstrument mot bakgrund av den pågående omstruktureringen av dessa 
instrument. Parlamentet påpekar att det europeiska grannskapsinstrumentets prestation 
har varit mer framgångsrik i EU:s östra grannskap, och efterlyser därför ökade insatser 
för EU:s södra grannskap för att ta itu med de utmaningar som länderna här står inför.

8. Europaparlamentet efterlyser mer oberoende och offentligt tillgängliga bedömningar av 
EU:s civila och militära skyddsåtgärder och militära åtgärder, särskilt EU:s militära 
utbildningsuppdrag, kapacitetsuppbyggnad hos militära aktörer i tredjeländer 
(kapacitetsuppbyggnad till stöd för säkerhet och utveckling genom instrumentet som 
bidrar till stabilitet och fred) samt åtgärder för gränsförvaltning och 
migrationshantering, och beklagar bristen på flexibilitet i de administrativa och 
budgetmässiga/finansiella förfarandena för uppdrag inom ramen för den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP). Parlamentet upprepar sin ståndpunkt att 
kommissionen bör införa särskilda upphandlingsregler för krishanteringsåtgärder inom 
ramen för GSFP för att underlätta ett snabbt och flexibelt genomförande av uppdragen.

9. Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens översyn av ”EU:s åtgärder med 
anledning av Kinas statligt styrda investeringsstrategi” från september 2020. 
Parlamentet betonar att revisionsrätten identifierade brister i övervakningen, 
rapporteringen och utvärderingen av åtgärder inom ramen för den nuvarande EU-Kina-
strategin, inbegripet EU-finansiering av projekt inom ramen för den kinesiska 
investeringsstrategin, som inte är i linje med principerna i EU:s strategi för 
konnektivitet. Parlamentet efterlyser ytterligare nödvändiga ekonomiska och mänskliga 
resurser för genomförandet av EU:s strategi för konnektivitet.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma om rådets beslut att inrätta 
Europeiska försvarsbyrån och Pesco, som innebär att parlamentets budgetbefogenheter 
återkallas, är lagligt. Parlamentet påminner om att det i artiklarna 45.2 och 46.2 i EU-
fördraget föreskrivs att sådana beslut ska fattas med kvalificerad majoritet utan vetorätt. 
Parlamentet påminner om att återkallandet av Europaparlamentets budgetbefogenheter 
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enligt artikel 42 i EU-fördraget endast är möjligt med avseende på driftsutgifter och att 
detta kräver ett enhälligt beslut av rådet. Parlamentet understryker att rådet aldrig har 
fattat något sådant beslut. Parlamentet uttrycker sin besvikelse över budgetanslaget för 
EUF i det nuvarande förslaget till flerårig budgetram för 2021–2027, som är lägre än 
väntat, och understryker därför behovet av att använda de anslag som är tillgängliga för 
militära ändamål så effektivt som möjligt.
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