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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. επισημαίνει ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις που απειλούν τόσο την 

περιφερειακή όσο και την παγκόσμια σταθερότητα και ασφάλεια, προκλήσεις που 

καθιστούν αναγκαία την ανάληψη μιας στρατηγικού χαρακτήρα μακρόπνοης 

εξωτερικής δράσης στο πλαίσιο μιας γνήσια Ευρωπαϊκής και βασισμένης σε αξίες 

εξωτερικής πολιτικής·  υπενθυμίζει την φιλοδοξία των ηγετών της ΕΕ, όπως αυτή έχει 

εκφραστεί στη Δήλωση της Ρώμης, να επιδιώξουν μια Ένωση που θα είναι μεγάλη στα 

μεγάλα ζητήματα και μικρή στα μικρά· υπογραμμίζει τη σημαντική προστιθέμενη αξία 

μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας για τους πολίτες της ΕΕ· 

ζητεί να αποτελέσει το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) εκδήλωση φιλοδοξίας 

και αντανάκλαση αυτής της υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω μιας σημαντικής 

αύξησης των πιστώσεων των εξωτερικών δράσεων (Τομέας 4), καθιστώντας έτσι την 

κοινή εξωτερική πολιτική θεμελιώδη λειτουργία και αρμοδιότητα της ΕΕ, σε πλήρη 

ευθυγράμμιση με τις σύγχρονες προκλήσεις και τις νέες προτεραιότητες της Ευρώπης· 

2. επισημαίνει ότι απαιτείται μια αυξημένη και στοχοθετημένη χρηματοδότηση σε 

στρατηγικά πεδία όπως είναι η αναπτυξιακή βοήθεια, η εξάλειψη της φτώχειας, οι 

στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης, η εδραίωση μιας βασισμένης σε κανόνες διεθνούς 

έννομης τάξης, η ανασυγκρότηση μετά την κρίση, η χρηστή διακυβέρνηση και η 

προώθηση της βιώσιμης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας 

στις χώρες εταίρους προκειμένου να δοθεί μια αποτελεσματική απάντηση της Ευρώπης 

σε προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι απειλές κατά της ασφάλειας και οι ένοπλες συρράξεις, οι 

επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, η τρομοκρατία, η ριζοσπαστικοποίηση, η προπαγάνδα, η 

εσκεμμένη παραπληροφόρηση, οι φυσικές καταστροφές και η κλιματική μεταβολή, 

καθώς επίσης και οι επιπτώσεις του προσφυγικού και του μεταναστευτικού 

προβλήματος που προκαλείται από ορισμένα από τα προαναφερθέντα φαινόμενα· 

επισημαίνει ότι η αυξημένη χρηματοδότηση πρέπει να προσανατολιστεί στις νέες 

προτεραιότητες της Ευρώπης, ορισμένες από τις οποίες αντικατοπτρίζονται στη 

συνολική στρατηγική ΕΕ, στην επικαιροποιημένη Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, στην 

πολιτική διεύρυνσης και στο Σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα· τονίζει ότι η ΕΕ 

πρέπει επίσης να ενισχύσει τη θεσμική της ικανότητα ώστε να έχει μεγαλύτερη επιρροή 

στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας·  

3. ζητεί να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΕΕ και των 

μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης (EFIs)· υπογραμμίζει ότι ο καθορισμός νέων 

προτεραιοτήτων στον τομέα της εξωτερικής δράσης και της αμυντικής συνεργασίας σε 

επίπεδο ΕΕ οφείλει να συνοδεύεται από νέους πόρους, τόσο σε επιχειρησιακό όσο και 

σε διοικητικό επίπεδο, ούτως ώστε η εξωτερική δράση να είναι αξιόπιστη και 

αποτελεσματική· 

4. υπενθυμίζει τη σημασία της αυξημένης ευελιξίας προκειμένου να είναι εφικτές τόσο η 

κινητοποίηση πρόσθετων πόρων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων, όσο 

και η χρήση μη δεσμευμένων πόρων κατά τα επόμενα έτη· επισημαίνει τον ανάγκη να 
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υπάρχουν άμεσα διαθέσιμοι πόροι για την αντιμετώπιση ταχέως αναπτυσσόμενων νέων 

απειλών όπως είναι ο υβριδικός πόλεμος και οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο· 

επισημαίνει εντούτοις ότι η αυξημένη ευελιξία δεν πρέπει να αποβαίνει εις βάρος 

μακροπρόθεσμων στόχων πολιτικής ή υπαρχόντων προγραμμάτων που επιτυγχάνουν τα 

επιθυμητά αποτελέσματα· ζητεί να ενισχυθούν σημαντικά οι μηχανισμοί ευελιξίας 

(«ειδικά μέσα») του ΠΔΠ με παράλληλη ενίσχυση των στρατηγικών κατευθυντηρίων 

γραμμών πολιτικής· επαναλαμβάνει ότι τάσσεται υπέρ της πρότασης της Επιτροπής για 

ένα μόνιμο αποθεματικό κρίσεων της ΕΕ, προκειμένου να αποφεύγονται λύσεις ad hoc 

όπως είναι η σύσταση καταπιστευματικών ταμείων· 

5. ζητεί απλούστευση και εξορθολογισμό των EFIs, λόγου χάρη μέσω της συγχώνευσης 

όλων των υπαρχόντων EFIs που εμπίπτουν στο πεδίο ευθύνης της Επιτροπής 

Εξωτερικών Υποθέσεων (μηχανισμός συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη 

(IcSP), μηχανισμός εταιρικής σχέσης (ΡΙ), ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα 

δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR)) σε ένα, ενιαίο μέσο· προτείνει να 

συμπεριληφθούν σε μια τέτοια συγχώνευση ο μηχανισμός αναπτυξιακής συνεργασίας 

(DCI) και το εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό ευρωπαϊκό ταμείο ανάπτυξης (EDF) 

χωρίς το μέσο στήριξης της ειρήνης στην Αφρική (APF), με την επιφύλαξη της 

σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Ανάπτυξης που είναι η αρμόδια επί της ουσίας 

επιτροπή· ζητεί εντούτοις, σε ό,τι αφορά τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας 

(IPA II) και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (ΕΝΙ), να συνεχίσουν να 

λειτουργούν χωριστά λόγω του ειδικού πολιτικού και οικονομικού χαρακτήρα του κάθε 

μέσου· επιμένει ότι προϋποθέσεις οποιασδήποτε συγχώνευσης πρέπει να είναι ο σαφής 

πολιτικός προσανατολισμός του νέου θεματικού μέσου και η διασφάλιση στον μέγιστο 

δυνατό βαθμό της μακροπρόθεσμης και προβλέψιμης χρηματοδότησης όλων των 

προγραμμάτων, σε συνδυασμό με μεγάλα περιθώρια ευελιξίας· εκτιμά επιπροσθέτως 

ότι μια απλουστευμένη δομή απαιτεί κατάλληλους ελέγχους και ισορροπίες και επαρκή 

διαφάνεια, συμπεριλαμβανομένων μιας ενισχυμένης συμβολής στο πεδίο της 

στρατηγικής άσκησης πολιτικής και του δικαιώματος ελέγχου της εφαρμογής εκ μέρους 

του Κοινοβουλίου·  

6. τονίζει ότι τα καταπιστευματικά ταμεία δημιουργήθηκαν διότι ο προϋπολογισμός της 

Ένωσης δεν διαθέτει τους πόρους και την ευελιξία που χρειάζεται για την ταχεία και 

ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των σοβαρών κρίσεων· συντάσσεται με την άποψη ότι τα 

υφιστάμενα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ μπορούν να έχουν προστιθέμενη αξία 

μέσω της συγκέντρωσης χρηματοδότησης για συγκεκριμένες καταστάσεις· σημειώνει 

ότι η απλή αλλαγή ονομασίας ή η αναδιάρθρωση των σημερινών χρηματοδοτικών 

κονδυλίων της ΕΕ για πολιτικούς σκοπούς δεν μπορεί να θεωρηθεί από μόνη της 

αύξηση και, επιπλέον, δημιουργεί ένα πρόσθετο υπόστρωμα περιπλοκότητας από την 

άποψη της δημοκρατικής εποπτείας και του δημοσιονομικού ελέγχου· επαναλαμβάνει 

ότι οι αρχικοί στόχοι των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ δεν επιτρέπεται να αλλάζουν 

όταν υπάγονται στην κατηγορία των καταπιστευματικών ταμείων· επισημαίνει ότι 

χρειάζεται ακόμη πιο επιστάμενος κοινοβουλευτικός έλεγχος των δράσεων που 

υπάγονται στα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ, στη Διευκόλυνση της ΕΕ για τους 

Πρόσφυγες στην Τουρκία και στην «κοινή πορεία σε θέματα μετανάστευσης» μεταξύ 

του Αφγανιστάν και της ΕΕ, καθώς και για μελλοντικές παρόμοιες πρωτοβουλίες· 

υπενθυμίζει ότι τούτα τα εκτός προϋπολογισμού ΕΕ ad hoc μέσα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται μόνον εφόσον η Επιτροπή είναι σε θέση να παράσχει σαφείς 

αποδείξεις ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της ΕΕ όσον αφορά την προστιθέμενη αξία 
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και την προσθετικότητα· επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει η ενότητα του 

προϋπολογισμού της ΕΕ ως θεμελιώδης αρχή· στηρίζει τη χρήση καινοτόμων μορφών 

χρηματοδοτικής συνεργασίας όπως είναι ο συνδυασμός επιχορηγήσεων και δανείων 

από διεθνή και ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων· 

7. είναι πεπεισμένο ότι τα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ είναι ουσιαστικής 

σημασίας για την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ και δη στην 

Ευρωπαϊκή Γειτονία (με τον υπάρχοντα ΕΝΙ) και στις χώρες που βρίσκονται σε 

προενταξιακό στάδιο (με τον υπάρχοντα IPA II)· ζητεί να αυξηθούν η συνοχή και ο 

συντονισμός των μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης· επισημαίνει ότι ο διάδοχος του 

ΕΝΙ οφείλει να λάβει υπόψη την αυξημένη έμφαση στον εκδημοκρατισμό, στη 

σταθεροποίηση, στις ειρηνευτικές διαδικασίες, στην ανασυγκρότηση και στην αντοχή 

μετά το πέρας της κρίσης, τόσο στην Ανατολή όσο και στον Νότο, καθώς να παράσχει 

ενισχυμένη υποστήριξη στην ανάπτυξη και στην απασχόληση, ιδίως για τους νέους 

πτυχιούχους· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τη χρηματοδοτική της στήριξη, στο 

πλαίσιο της επόμενης περιόδου προγραμματισμού του ΕΝΙ, προς όφελος των έργων 

που ευνοούν την απασχολησιμότητα των νέων σε τοπικό επίπεδο·  

8. τονίζει ότι η προσανατολισμένη στα αποτελέσματα προσέγγιση του IPA II, ο οποίος 

είναι διαθέσιμος για τις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες προς ένταξη χώρες, πρέπει 

να ενισχυθεί στο πλαίσιο του προενταξιακού πλαισίου βοήθειας μετά το 2020 

προκειμένου να συμβάλει αποτελεσματικά στον εκδημοκρατισμό των εν λόγω χωρών 

και στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή τους, λαμβανομένων ιδίως υπόψη των 

τρεχουσών πολιτικών εξελίξεων στα Δυτικά Βαλκάνια· τονίζει ότι είναι ανάγκη να 

εξασφαλίζεται η ταχεία αντίδραση των χρηματοδοτικών μέσων στις πολιτικές εξελίξεις 

και, οποτεδήποτε η δημοκρατία και το κράτος δικαίου δεν γίνονται σεβαστά, να δίδεται 

έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών· υπενθυμίζει την αξία της αρχής 

«περισσότερα για περισσότερα» και καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να 

χρησιμοποιήσει ενεργά τις δυνατότητες που παρέχουν οι σχετικοί κανονισμοί επ’ 

αυτού· καλεί την Επιτροπή να εξεύρει τα νομικά μέσα που απαιτούνται για την 

αναστολή της χρηματοδότησης προς κυβερνητικούς οργανισμούς σε περιπτώσεις 

σοβαρής και συνεχούς πολιτικής οπισθοδρόμησης· καλεί την Επιτροπή να αναστείλει, 

στο πλαίσιο του μελλοντικού ΠΔΠ, τη χρηματοδότηση προς την Τουρκία μέχρις ότου 

επιτευχθούν σαφή ορόσημα και να ανακατευθύνει τη χρηματοδότηση στις τουρκικές 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· 

9. ζητεί αυξημένη συνεκτικότητα και προαγωγή ενός περισσότερο ισορροπημένου 

πολιτικού διαλόγου με τις χώρες εταίρους· επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να 

ενισχυθούν εκείνα τα συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης που θα εκτιμήσουν 

την αποτελεσματικότητα και θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα της χρηματοδότησης 

που παρέχει η ΕΕ· τονίζει ότι, σε όλα τα μέσα, οφείλει η ΕΕ να καταβάλλει 

προσπάθειες για την περαιτέρω προβολή των έργων και των πρωτοβουλιών της ΕΕ, 

τόσο στις τρίτες χώρες όσο και εντός της ΕΕ· 

10. επισημαίνει ότι η υποστήριξη υπέρ του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων πρέπει να παραμείνει 

ακρογωνιαίος λίθος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ· συντάσσεται με την άποψη ότι 

όλα τούτα πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν οριζόντια ζητήματα σε όλα τα μέσα και 
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τους στόχους εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ιδίως λόγω της διαρκώς μεταβαλλόμενης 

κατάστασης στα δυτικά Βαλκάνια, στην Ευρωπαϊκή Γειτονία αλλά και πέρα από αυτήν· 

υπενθυμίζει επιπλέον ότι η εν λόγω υποστήριξη πρέπει να πλαισιώνεται από δράσεις 

που ευνοούν μιαν οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και επωφελή για όλους, 

ιδίως για τους νέους και τις γυναίκες· ζητεί αυξημένη έμφαση ως προς την ενίσχυση της 

στήριξης που δίνεται υπέρ της ελευθερίας έκφρασης στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών 

μέσων και τούτο προκειμένου να οικοδομηθεί η αντίσταση στην παραπληροφόρηση· 

επισημαίνει ιδίως τον ρόλο του EIDHR και του διαδόχου του για μετά το 2020, 

συμπεριλαμβανομένης της παροχής στήριξης στις αποστολές εκλογικών παρατηρητών· 

11. εφιστά την προσοχή στο εγγενές δυναμικό του IcSP όσον αφορά την προώθηση της 

ασφάλειας και της συνοριακής ακεραιότητας της ΕΕ και τη συμβολή στην ειρήνη και 

τη σταθερότητα σε όλο τον κόσμο αλλά ιδίως σε περιοχές που υπέφεραν λόγω 

εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, εγκλημάτων πολέμου και γενοκτονιών.  
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