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Ärende: Yttrande över riktlinjerna för budgeten 2022 – Avsnitt III (2020/2265(BUI))

Till ordföranden

Utskottet för utrikesfrågor har fått i uppdrag att lägga fram ett yttrande för ditt utskott inom 
ramen för det aktuella förfarandet. Vid sitt sammanträde den 25 januari 2021 beslutade 
utskottet att avge detta yttrande i form av en skrivelse och att uppmana budgetutskottet att 
som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas.

Vid sitt sammanträde den 23 februari 2021 behandlade utskottet för utrikesfrågor detta 
ärende. Vid detta sammanträde beslutade utskottet att uppmana budgetutskottet att som 
ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas.

Med vänlig hälsning

David McAllister
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FÖRSLAG

1. Europaparlamentet efterlyser en ambitiös budget för 2022 på området för yttre åtgärder 
och försvar så att EU kan bemöta de yttre utmaningarna, uppfylla sina prioriteringar och 
inta en globalt ledande roll.

2. Europaparlamentet kräver en förstärkning av EU:s globala insatser mot covid-19-krisen 
och ökade åtgärder för att bekämpa och återhämta sig från effekterna av covid-19-
pandemin.

3. Europaparlamentet betonar behovet av att öka finansieringen till länderna på västra 
Balkan och länderna i det östra och södra grannskapet för att stödja politiska och 
ekonomiska reformer och bekämpa de ekonomiska och sociala konsekvenserna av 
covid-19-pandemin.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge budgetarna för demokrati och 
valobservatörsuppdrag tillräckliga finansiella resurser, så att unionen kan stödja 
valprocesser och stärka de demokratiska institutionerna i tredjeländer som behöver 
stabilitet, bl.a. initiativ med särskilt stöd till medborgarorganisationer för 
valövervakning. Parlamentet betonar vikten av att avsätta tillräckliga resurser för 
genomförandet av mekanismer som främjar respekten för mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter på global nivå.

5. Europaparlamentet förväntar sig att en ny generation av instrument för finansiering av 
yttre åtgärder kommer att öka samstämmigheten, ansvarsskyldigheten och effektiviteten 
i finansieringen av EU:s yttre åtgärder. Parlamentet vill se ökad transparens och 
demokratisk kontroll av finansieringen av instrumenten för finansiering av yttre 
åtgärder genom strategisk styrning från parlamentets sida och en förstärkt geopolitisk 
dialog mellan parlamentet och kommissionen, vilket skulle möjliggöra en ordentlig 
utvärdering av användningen av budgeten, inbegripet bufferten för nya utmaningar och 
prioriteringar. Parlamentet uppmanar kommissionen att informera parlamentet så snart 
som möjligt före en eventuell mobilisering av bufferten, och påminner om 
kommissionens skyldighet att fullt ut beakta parlamentets synpunkter. Parlamentet 
betonar vikten av villkorlighet och av att dra in  finansieringen från instrumentet för 
grannskap, utveckling och internationellt samarbete (NDICI) och IPA III vid 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna och allvarlig försämring av 
rättsstatsprincipen.

6. Europaparlamentet påminner om vikten av att förse EU-budgeten med en tillräckligt 
detaljerad kontoplan så att budgetmyndighetens två grenar kan utöva sin beslutsfattande 
roll korrekt när det gäller allokeringen av finansiella medel till politiska prioriteringar 
och sina kontrollbefogenheter när det gäller genomförandet av själva budgeten. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att inrätta olika budgetposter för västra Balkan 
och för Turkiet inom ramen för IPA III samt en mer detaljerad budgetplan för 
prioriteringarna för det östra och södra grannskapet inom ramen för NDICI, inbegripet 
en särskild budgetpost för UNRWA.

7. Europaparlamentet betonar vikten av att tillhandahålla lämpligt ekonomiskt stöd från 
medlemsstaterna och genom Europeiska försvarsfonden för att skapa en stark europeisk 
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gemensam säkerhets- och försvarsunion (GSFP), och understryker vikten av att stärka 
det europeiska samarbetet i försvars- och säkerhetsfrågor för att öka insatsförmågan och 
den operativa effektiviteten genom ökade insatser för gemensam militär och civil 
kapacitetsutveckling.

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

9. Europaparlamentet betonar vikten av att intensifiera insatserna för att uppnå målen för 
hållbar utveckling genom inkluderande åtgärder eftersom utsatta grupper riskerar att 
drabbas av den globala krisen.
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