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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να περιλάβει στην έκθεση που θα εγκρίνει τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει, υπό το φως των αυξανόμενων προκλήσεων που επηρεάζουν την παγκόσμια και 
περιφερειακή σταθερότητα, την ανάγκη σημαντικής αύξησης των πιστώσεων για την 
εξωτερική δράση της ΕΕ στο πλαίσιο του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
(ΠΔΠ), με παράλληλη διατήρηση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ με βάση τις αξίες 
της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και των θεμελιωδών ελευθεριών· σημειώνει την συγκρατημένη αύξηση της 
χρηματοδότησης σε πραγματικούς όρους που προτείνεται από την Επιτροπή και ζητεί 
μια περαιτέρω σχετική αύξηση στις υποχρεώσεις εξωτερικής δράσης, η οποία πρέπει να 
διατηρηθεί κατά τις διοργανικές διαπραγματεύσεις·

2. υπενθυμίζει τη θέση του ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας, ο Μηχανισμός 
Προενταξιακής Βοήθειας (IPA III)  και το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου, καθώς και οι στόχοι τους, θα πρέπει να διατηρηθούν 
ανεξάρτητα, λόγω της ειδικής τους φύσης, και τονίζει την ανάγκη να αποφευχθεί ο 
ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων πολιτικών· ενθαρρύνει την ενίσχυση της σύνδεσης 
μεταξύ θεματικών και γεωγραφικών προγραμμάτων, δεδομένου του διατομεακού 
χαρακτήρα πολλών θεμάτων, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα των φύλων, η 
καταπολέμηση των διακρίσεων έναντι των ατόμων με αναπηρία, και η κλιματική 
αλλαγή· υπενθυμίζει επίσης το αίτημά του για διατήρηση της υφιστάμενης 
χρηματοοικονομικής ισορροπίας κατά την κατανομή των πόρων μεταξύ της νότιας και 
της ανατολικής γειτονιάς της ΕΕ· 

3. υπενθυμίζει ότι ο μηχανισμός συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP) είναι ο 
μόνος μηχανισμός της ΕΕ για την πρόληψη των συγκρούσεων με μη στρατιωτικά μέσα, 
μέσω της διαμεσολάβησης, του διαλόγου και της συμφιλίωσης· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι σημαντικές πτυχές του IcSP, όπως η στήριξη των επιτροπών 
συμφιλίωσης, οι δράσεις για τα παιδιά στρατιώτες, η καταπολέμηση της παράνομης 
χρήσης πυροβόλων όπλων και η αποκατάσταση των θυμάτων ένοπλης βίας, δεν 
περιλαμβάνονται στην ισχύουσα πρόταση της Επιτροπής για την θέσπιση του 
Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (NDICI)· 

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση ένταξης του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ανάπτυξης (ΕΤΑ) στον προϋπολογισμό της ΕΕ και ζητεί την ενίσχυση των ελεγκτικών 
εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

5. ζητεί επιμόνως να συμπεριληφθούν ειδικοί στόχοι για τη διάσταση του φύλου με 
αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού για τον εν λόγω τομέα·

6. επαναλαμβάνει ότι η μεταρρύθμιση της τρέχουσας αρχιτεκτονικής των μέσων 
εξωτερικής χρηματοδότησης οφείλει να ενισχύσει τη λογοδοσία, τη διαφάνεια, τον 
δημοκρατικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο, την αποδοτικότητα και τη συνοχή, 
λαμβάνοντας υπόψη τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ένωσης· τονίζει ότι οι στόχοι 
αυτοί δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς μια στιβαρή δομή διακυβέρνησης που θα 
προβλέπει πολιτικό έλεγχο, θα έχει στρατηγικό προσανατολισμό, δεν θα επιτρέπει 
αποκλεισμούς και θα διασφαλίζει τη λογοδοσία, περιλαμβάνοντας σαφείς στόχους, 
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σημεία αναφοράς και μηχανισμούς παρακολούθησης και αξιολόγησης, και μια 
βελτιωμένη προσέγγιση που θα βασίζεται στις επιδόσεις κατά την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού· τονίζει, επίσης, τη σημασία της διασφάλισης της συμμετοχής της 
κοινωνίας των πολιτών στη δημιουργία και την εφαρμογή της εξωτερικής δράσης της 
ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι προτάσεις της Επιτροπής για τον 
μηχανισμό γειτονίας, ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας και τον μηχανισμό 
προενταξιακής βοήθειας  δεν περιέχουν σχεδόν καμία διάταξη σχετικά με τις πτυχές της 
διακυβέρνησης, και για το ότι δεν προβλέπεται ειδικός μηχανισμός για τη συμμετοχή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε στρατηγικές επιλογές όσον αφορά τις 
προτεραιότητες και τη χρηματοδότηση· σημειώνει, ως εκ τούτου, ότι οι προτάσεις δεν 
είναι αποδεκτές υπό την παρούσα μορφή τους·

7. αναγνωρίζει την ανάγκη αυξημένης ευελιξίας· επιμένει, ωστόσο, ότι τα κεφάλαια που 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των προτεινόμενων «αναδυόμενων προκλήσεων και 
προτεραιοτήτων» δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση άλλων 
στόχων, όπως η διαχείριση της μετανάστευσης και η ασφάλεια, και ότι η μεγαλύτερη 
ευελιξία δεν πρέπει να αποβεί εις βάρος των μακροπρόθεσμων στόχων πολιτικής και να 
μειώσει τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ασκεί πολιτικό 
προσανατολισμό και έλεγχο· πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν σαφή 
κριτήρια σχετικά με τον τρόπο κατανομής των αποθεματικών κεφαλαίων και να 
συμπεριληφθεί ο κατάλληλος μηχανισμός παρακολούθησης· 

8. επικρίνει έντονα το γεγονός ότι η βάσει επιδόσεων κατανομή των κονδυλίων του 
Άρθρου 17 περιλαμβάνει την «συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης» μεταξύ των 
κριτηρίων για συμπληρωματικά χρηματοδοτικά κονδύλια· τονίζει ότι ο αρχικός σκοπός 
της αρχής «more for more» (περισσότερη στήριξη για περισσότερη δημοκρατία), ήταν 
η δημιουργία ισχυρότερων εταιρικών σχέσεων με εκείνες τις γειτονικές χώρες που 
σημειώνουν μεγαλύτερη πρόοδο προς την κατεύθυνση της δημοκρατικής 
μεταρρύθμισης και ότι η «συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης» υποσκάπτει σοβαρά 
την προσέγγιση αυτή και την τήρηση εκ μέρους της ΕΕ των αρχών που 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 21 της ΣΕΕ·

9. τονίζει την ανάγκη για ενίσχυση του δημοκρατικού διαλόγου σχετικά με την εξωτερική 
βοήθεια της ΕΕ, μεταξύ άλλων, μέσω της μεγαλύτερης συμμετοχής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στη στρατηγική πολιτική καθοδήγηση των μέσων εξωτερικής δράσης 
της ΕΕ·

10. θεωρεί ότι οι δαπάνες στο πλαίσιο του αμυντικού συμπλέγματος θα πρέπει να 
προορίζονται μόνο για αμυντικούς σκοπούς, όπως οι δράσεις άμυνας στο πλαίσιο του 
μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας και του 
προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένων των υποδομών και των 
εγκαταστάσεων διπλής χρήσης ως βασικών συντελεστών αποτελεσματικότερης άμυνας 
και ισχυρότερων πολιτικοστρατιωτικών συνεργειών.

11. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει την αρχή της ισότητας των φύλων στην κατάρτιση 
του προϋπολογισμού σύμφωνα με το Άρθρο 8 της ΣΛΕΕ·
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