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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. ζητεί έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό για το 2021 που θα επιτρέψει στην ΕΕ να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εξωτερικής πολιτικής και να επιδιώξει τον στόχο της 
επίτευξης στρατηγικής αυτονομίας·

2. τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η χρηματοδότηση για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων 
και τις χώρες της ανατολικής και νότιας γειτονίας προκειμένου να στηριχθούν οι 
πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, με έμφαση στους πλέον προσηλωμένους 
εταίρους·

3. επαναλαμβάνει τη στήριξή του για τη χρηματοδότηση που προορίζεται για την 
υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση 
στην προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει τη σημασία 
των αποστολών παρακολούθησης εκλογών και ζητεί κατάλληλο επίπεδο 
χρηματοδότησης·

4. σημειώνει ότι, το 2021, θα τεθεί σε ισχύ μια νέα γενιά μέσων εξωτερικής 
χρηματοδότησης (ΜΕΧ), συμπεριλαμβανομένου ενός εξορθολογισμένου παγκόσμιου 
μέσου, το οποίο θα αντικαταστήσει τα περισσότερα από τα υφιστάμενα ΜΕΧ·

5. επαναλαμβάνει ότι η νέα αρχιτεκτονική των ΜΕΧ θα πρέπει να ενισχύσει τη 
συνεκτικότητα, τη λογοδοσία, την αποδοτικότητα και τη δημοκρατική εποπτεία· τονίζει 
την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη στρατηγική 
καθοδήγηση των νέων μέσων· αναμένει ότι θα συμμετάσχει ήδη από τα πρώτα στάδια 
στον (προ) προγραμματισμό των νέων μέσων·

6. ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει σχέδια έκτακτης ανάγκης εν ευθέτω χρόνω 
προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της χρηματοδότησης σε περίπτωση που τα 
νέα προγράμματα δεν εγκριθούν εγκαίρως πριν από την έναρξη του νέου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)·

7. παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει διαφοροποιημένη ονοματολογία του 
προϋπολογισμού για τα νέα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης, ιδίως με τη 
συμπερίληψη τουλάχιστον μίας γραμμής του προϋπολογισμού για κάθε τρίτη χώρα που 
λαμβάνει σημαντικά ποσά ενωσιακής στήριξης· τονίζει ότι, στο πλαίσιο μιας πιο 
εξορθολογισμένης δέσμης μέσων, η δομή του προϋπολογισμού πρέπει να είναι επαρκώς 
λεπτομερής ώστε να επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να εκτελεί αποτελεσματικά τα 
δημοσιονομικά του καθήκοντα και να εκπληρώνει τον εποπτικό του ρόλο.


