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FORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. er af den opfattelse, at en konstruktiv langsigtet naboskabspolitik er af afgørende 
betydning for partnerlandene som en tilskyndelse til at gøre fremskridt hen imod 
demokrati, stabilitet og velfærd, men også for Den Europæiske Union i betragtning af den 
betydning, som partnerlandene i øst såvel som i vest har for den fælles sikkerhed, miljøet 
og den økonomiske udvikling;

2. understreger, at revisionen af den europæiske naboskabspolitik (ENP) må føre til, at der 
udvikles et velstruktureret og langsigtet fremadrettet ENI-instrument, især under stramme 
budgetmæssige forhold, så overdrevne finansielle udsving og enhver potentiel 
overlapning med eksisterende instrumenter kan undgås; beklager i den henseende 
Udenrigsrådets konklusioner af 20. juni 2011, i henhold til hvilke der for væsentlig øget 
finansiel støtte [...] vil blive truffet afgørelse [...] med forbehold af navnlig den flerårige 
finansielle ramme; 

3. opfordrer i lyset af det arabiske forår til en særlig selvkritisk vurdering af de finansielle 
instrumenter, som tidligere anvendtes inden for det europæiske naboskabs- og 
partnerskabsinstrument ENPI hvad angår deres funktionsmåde på områder som 
demokrati, styring, institutionsopbygning og støtte til civilsamfundet; 

4. mener, at revisionen af ENI skal være forenelig med og gennemføres i tilknytning til den 
nuværende evaluering af den flerårige finansielle ramme 2007-2013 samt forhandlingerne 
om perioden efter 2013, så det ikke bliver nødvendigt at genåbne forhandlingerne om 
finansieringen af naboskabspolitikken i 2012 og 2013;

5. er enig i, at samspillet mellem ENI og andre instrumentet som f.eks. EIB og EBRD 
nødvendigvis må forbedres for at få maksimal EU-merværdi, undgå dobbeltarbejde og 
optimere virkningen af bistanden;  finder det i denne forbindelse hensigtsmæssigt, at der 
skabes brede rammer for dette samspil;

6. er af den faste overbevisning, at der i forbindelse med denne revision bør foretages en 
gennemgang af den finansielle bistand til Den Palæstinensiske Myndighed og UNRWA, 
og at denne gøres til genstand for langsigtet programmering som en integreret del af 
naboskabspolitikken; accepterer ikke argumentet om, at den manglende politiske 
stabilitet i regionen og fredsprocessens særtræk kun gør det muligt at foretage foreløbig 
programmering og forstærkning fra sag til sag;

7. mener, at det er vigtigt uanset det nuværende fokus på landene i syd at bevare en rimelig 
balance mellem komponenter i øst og syd, især fordi nabolandene i øst på langt sigt vil 
kunne tiltræde EU; mener dog, at denne balance ikke kan anses for permanent; giver sin 
fulde støtte til princippet om differentieret og resultatorienteret fleksibel finansiel bistand 
baseret på reelle behov, absorptionskapacitet og opfyldelse af mål;
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8. udtrykker tilfredshed med, at Kommissionen har forpligtet sig til at sætte skub i 
naboskabslandenes deltagelse i arbejdet i visse EU-agenturer og EU-programmer, der er 
åbne for deltagelse af tredjelande; opfordrer Kommissionen til at fremlægge en klar og 
fyldestgørende oversigt over de relevante agenturer og programmer, som 
naboskabslandene vil kunne deltage i, sammen med et overblik over form og metode for 
en sådan differentieret deltagelse;

9. insisterer på nødvendigheden af klart definerede prioriteter for at undgå overdreven 
spredning, der kan føre til meget beskedne resultater som følge af, at den finansielle 
bistand spredes for meget; anser en sådan selvpålagt begrænsning i form af prioriteter for 
at være et grundlæggende værktøj også for konditionalitet og styrket tilsyn med bistand; 
bekræfter derfor på ny, at nabolandene og EU-institutionerne må være politisk og juridisk 
forberedt på hurtigt at tage finansiel bistand op til fornyet behandling, såfremt de krævede 
betingelser ikke opfyldes;

10. bemærker, at genanvendelsen af EIB-tilbagebetalinger udgør næsten 20 % af den samlede 
finansieringsramme, der er oppe til revision;  gentager sin opfordring til Rådet om hurtigt 
at vedtage lovgivningsforslaget om ændring af ENPI-forordningen, så en sådan 
genanvendelse bliver mulig; insisterer på, at der ikke er blevet fremlagt noget alternativ 
til det programmerede beløb på 244 mio. EUR i tilfælde af, at Rådet stadig ikke er i stand 
til at opnå flertal om dette spørgsmål efter 3 år;  finder, at finansieringsrammen på 1,24 
mia. EUR udgør et minimum; mener, at det eneste alternativ til kompensation for ikke-
anvendelsen af EIB-tilbagebetalinger kunne være mobiliseringen af IIA-
fleksibilitetsinstrumentet; 

11. understreger, at en bedre koordination blandt medlemsstaterne og mellem 
medlemsstaterne og EU, når der ydes bistand til nabolande, udgør en absolut betingelse 
for effektiv og sammenhængende EU-bistand; opfordrer alle medlemsstaterne til at 
udvise reel vilje til at tilpasse deres nationale interesser til den europæiske 
naboskabspolitik til fordel for partnerlandene;

12. opfordrer til, at der i betragtning af de nuværende presserende behov, navnlig i det 
sydlige naboskab, hurtigt opnås enighed mellem Europa-Parlamentet og Rådet om 
forslaget til en styrkelse af naboskabsinstrumentet for perioden 2012 til 2013;  opfordrer 
desuden medlemsstaterne til straks at indfri deres bilaterale løfter til den sydlige 
Middelhavsområde.


