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 EL 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

1. τονίζει ότι η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανή αριθμό κρίσεων, στη γειτονική 

περιοχή της και πέρα από αυτήν, ιδιαίτερα με την προσφυγική κρίση, τις απειλές για την 

ασφάλεια και τις ένοπλες συγκρούσεις, οι οποίες απειλούν τις θεμελιώδεις αξίες και 

απαιτούν αλληλεγγύη και ενισχυμένη κοινή εξωτερική δράση· υπενθυμίζει την ανάγκη 

για αλληλεγγύη όσον αφορά την αύξηση του αριθμού των φυσικών καταστροφών· 

υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι κρίσεις αυτές δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν όταν 

αποφασίστηκε το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020· υπενθυμίζει ότι το 

συνολικό ποσό για τον τομέα 4 περικόπηκε κατά 16% περίπου σε σχέση με την αρχική 

πρόταση της Επιτροπής, γεγονός που περιόρισε σημαντικά την ικανότητα της ΕΕ να 

ανταποκρίνεται σε όλες αυτές τις νέες προκλήσεις στο πεδίο της ασφάλειας και να τηρεί 

τις πολιτικές δεσμεύσεις της· προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση 

αναθεώρησης για την αύξηση των ανωτάτων ορίων των πιστώσεων αναλήψεων 

υποχρεώσεων στον συγκεκριμένο τομέα για να εξασφαλιστεί πρόσθετη χρηματοδότηση· 

καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει την προσέγγιση για την κατάρτιση προϋπολογισμού 

βάσει επιδόσεων, συνυπολογίζοντας ταυτόχρονα την ιδιαιτερότητα των εξωτερικών 

δράσεων· 

2. υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης αποτελεί 

βασική προτεραιότητα, αλλά τονίζει ότι αυτό δεν θα πρέπει να αποβεί εις βάρος των 

πολιτικών σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι καθοριστικοί για 

την αντιμετώπιση μακροπρόθεσμων προκλήσεων και των γενεσιουργών αιτίων της 

σημερινής κρίσης· είναι πεπεισμένο ότι η απόκριση σε καταστάσεις έκτακτης 

ανθρωπιστικής ανάγκης πρέπει να συμβαδίζει με τις αναπτυξιακές διαδικασίες, με την 

επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, την καλλιέργεια σταθερού και ασφαλούς 

περιβάλλοντος εντός του οποίου μπορεί να δημιουργηθεί ανάπτυξη, με την προώθηση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με όλες τις άλλες προτεραιότητες της εξωτερικής 

πολιτικής της ΕΕ· 

3. θεωρεί ότι οι τρέχοντες μηχανισμοί ευελιξίας είναι ανεπαρκείς από πλευράς μεγέθους και 

ευελιξίας για να ανταποκριθούν επαρκώς στις μεταβαλλόμενες συνθήκες· υπενθυμίζει ότι, 

κυρίως λόγω έλλειψης πόρων, η Επιτροπή έχει θεσπίσει μια σειρά ειδικών μέτρων, 

περιλαμβανομένων των καταπιστευματικών ταμείων για τη Συρία, την Αφρική και την 

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, και της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία· 

εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δυνατότητά τους να αυξήσουν την οικονομική 

απόκριση της ΕΕ και τονίζει την ανάγκη για διαφάνεια, λογοδοσία και δημοκρατικό 

έλεγχο όσον αφορά τη διαχείριση αυτών των χρηματοδοτικών μέσων, και εκφράζει την 

αγανάκτησή του όσον αφορά τις υποσχέσεις των κρατών μελών σχετικά με τη 

χρηματοδότηση· ζητεί μετ’ επιτάσεως να εποπτεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη 

διακυβέρνηση των καταπιστευματικών ταμείων· 

4. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μεταρρύθμιση των μηχανισμών ευελιξίας στο πλαίσιο 

του ΠΔΠ, μεταξύ άλλων, με τη δημιουργία ενός μόνιμου αποθεματικού κρίσεων της ΕΕ 

που να επιτρέπει την κινητοποίηση συμπληρωματικών πόρων, όταν χρειάζεται, μέσω 
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ευέλικτων διαδικασιών που θα επιτρέπουν την ταχεία αντίδραση σε επείγουσες και 

ασταθείς καταστάσεις· επισημαίνει ότι κάθε έκτακτη χρηματοδότηση για την 

αντιμετώπιση κρίσεων και απρόβλεπτων καταστάσεων θα πρέπει από την ίδια της τη 

φύση να καλύπτεται από ειδικά μέσα και να υπολογίζεται εκτός των ανώτατων ορίων του 

ΠΔΠ· πιστεύει ότι η δυνατότητα μεταφοράς αδιάθετων πόρων μεταξύ τομέων θα αυξήσει 

την ικανότητα ανταπόκρισης σε νέες προκλήσεις· και ταυτόχρονα θα επιτρέψει τη 

μέγιστη χρήση των ανωτάτων ορίων του ΠΔΠ· σημειώνει ότι οι διαθέσιμοι σήμερα πόροι 

θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με τον αποδοτικότερο δυνατό τρόπο· τονίζει τη σημασία 

των αποθεματικών επείγουσας βοήθειας και της διατήρησης επαρκών πόρων για τον 

σκοπό αυτόν· 

5. τονίζει την ανάγκη, το αναθεωρημένο ΠΔΠ να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων μετά την ενδιάμεση επανεξέταση του 

2017, και ζητεί τη βελτίωση της συνοχής και του συντονισμού των δύο διαδικασιών 

αναθεώρησης στο μέλλον· 

6. καλεί την Επιτροπή να προσαρμόσει το επόμενο ΠΔΠ προς τους πολιτικούς κύκλους της 

Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, ώστε να βελτιωθεί η δημοκρατική λογοδοσία και η 

διαφάνεια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. 
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