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NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, aby do 
svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že konstruktivní dlouhodobá politika sousedství má zásadní význam nejen 
pro partnerské země, v nichž má podpořit vývoj směřující k demokracii, stabilitě
a prosperitě, ale je strategicky důležitá i pro Evropskou unii, vezmeme-li v úvahu 
význam partnerských zemí na východě a na jihu pro naši společnou bezpečnost, 
životní prostředí a hospodářský rozvoj;

2. zdůrazňuje, že zejména s ohledem na omezený rozpočet musí přezkum EPS vyústit
v dobře strukturovaný, dlouhodobý a prozíravý nástroj evropského sousedství, který 
umožní předcházet přehnaným výkyvům financování a jakémukoli možnému 
překrývání se stávajícími nástroji; vyjadřuje v této souvislosti politování nad závěry 
zasedání Rady pro zahraniční věci ze dne 20. června 2011, které stanoví, že „aniž je 
dotčen zejména víceletý finanční rámec, bude rozhodnuto o podstatném navýšení 
finanční podpory“;

3. v souvislosti s „arabským jarem“ vyzývá k provedení specifického sebekritického 
hodnocení finančních nástrojů používaných v minulosti v rámci nástroje evropské 
politiky sousedství s ohledem na jejich fungování na poli demokracie, veřejné správy, 
budování institucí a podpory občanské společnosti;

4. domnívá se, že přezkum nástroje evropského sousedství musí být v souladu se 
současným hodnocením víceletého finančního rámce na období 2007–2013 a musí být 
prováděn v kontextu tohoto hodnocení a jednání o období po roce 2013, aby nemusela 
být obnovena jednání o financování politiky sousedství v roce 2012 a 2013;

5. souhlasí s tím, že je třeba zlepšit interakci mezi nástrojem evropského sousedství
a dalšími nástroji, jako jsou nástroje EIB a EBRD, a dosáhnout tak maximálního 
přínosu EU, zabránit zdvojování úsilí a optimalizovat dopad pomoci; domnívá se
v této souvislosti, že by se mělo zvážit vytvoření komplexního rámce pro tuto 
interakci;

6. je pevně přesvědčen, že v souvislosti s uvedeným přezkumem musí být rovněž
zvážena finanční pomoc palestinské samosprávě a agentuře UNRWA a že se na ni 
jako na nedílnou součást politiky sousedství musí vztahovat dlouhodobé plánování; 
argument, že politická nestabilita v tomto regionu a specifika mírového procesu 
umožňují pouze prozatímní plánování a posilování v jednotlivých případech, 
nepovažuje za opodstatněný;

7. domnívá se, že bez ohledu na současné zaměření na jižní státy je důležité udržet 
rozumnou rovnováhu mezi východem a jihem, zejména vzhledem k tomu, že země 
východního partnerství si stanovily jako dlouhodobý cíl připojení k EU; domnívá se 
však, že tato rovnováha nemá být považována za definovanou jednou provždy; plně 
podporuje zásadu diferencované flexibilní finanční pomoci vycházející ze skutečných 
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potřeb, kapacity přijímat pomoc a splněných úkolů a zaměřené na dosažení cílů;

8. vítá závazek Komise znovu oživit zapojení sousedních zemí do činnosti některých 
agentur EU a programů EU otevřených třetím zemím; vyzývá Komisi, aby předložila 
jasný a úplný seznam vhodných agentur a programů, jejichž činnosti by se sousední 
země mohly účastnit, a to spolu s přehledem forem a metod této diferencované účasti;

9. trvá na tom, že je třeba jasně definovat priority, aby nedocházelo k nadměrné 
roztříštěnosti, jejímž důsledkem je rozdělování finanční pomoci do příliš mnoha 
nevelkých částí, což nevede k výrazným výsledkům; domnívá se, že toto vlastní 
vymezení priorit je základním nástrojem rovněž pro podmíněnost a posílený dohled 
nad pomocí; opět proto potvrzuje, že sousední země a orgány EU musí být po stránce 
politické a právní připraveny rychle přehodnotit finanční pomoc, pokud nejsou 
splněny dané podmínky;

10. konstatuje, že opětovné používání zpětných toků EIB představuje téměř 20 %
celkového finančního objemu pro přezkum; opakuje svou výzvu, aby Rada urychleně 
přijala legislativní návrh na změnu nařízení o evropském nástroji sousedství
a partnerství s cílem umožnit podobné opětovné využití; trvá na tom, že nebyla 
předložena žádná alternativa pro plánovanou částku 244 milionů eur pro případ, že by 
Rada ani po 3 letech nebyla schopna dosáhnout většinového stanoviska k této otázce; 
domnívá se, že finanční krytí ve výši 1,24 miliardy eur představuje minimální částku; 
je toho názoru, že jediná možnost, jak kompenzovat nevyužívání zpětných toků EIB 
by byla mobilizace nástroje pružnosti podle interinstitucionální dohody;

11. zdůrazňuje, že posílená koordinace mezi členskými státy navzájem a mezi členskými 
státy a EU při poskytování pomoci sousedním zemím je naprosto nezbytným 
požadavkem pro účinnost a soudržnost evropské pomoci; vyzývá všechny členské 
státy, aby prokázaly skutečné odhodlání přizpůsobit své národní zájmy politice 
evropského sousedství ve prospěch partnerských zemí;

12. vzhledem ke stávajícím naléhavým potřebám zejména v zemích jižního sousedství 
vyzývá k rychlému uzavření dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, pokud 
jde o návrh na posílení nástroje sousedství v období 2012–2013; vyzývá dále členské 
státy, aby urychleně splnily své bilaterální závazky vůči jižnímu Středomoří.


