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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια 
επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. θεωρεί ότι μία εποικοδομητική μακρόπνοη πολιτική γειτονίας είναι ζωτικής σημασίας 
για τα κράτη εταιρικής σχέσης για να προάγει την πρόοδο προς τη δημοκρατία, τη 
σταθερότητα και την ευημερία, είναι επίσης στρατηγικά σημαντική για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, λαμβανομένης υπόψη της σημασίας που έχουν τα κράτη εταίροι στην Ανατολή 
και τον Νότο για την κοινή μας ασφάλεια, το περιβάλλον και την οικονομική ανάπτυξη·

2. τονίζει ότι η αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας πρέπει να αναπτύξει ένα 
καλά διαρθρωμένο και σε μακρόπνοη βάση, στραμμένο προς το μέλλον Ευρωπαϊκό 
Μέσο Γειτονίας, ιδίως σε περιβάλλον επιβολής περιορισμών στον προϋπολογισμό, για να 
αποφεύγονται υπερβολικές διακυμάνσεις της χρηματοδότησης και οιαδήποτε δυνάμει 
αλληλεπικάλυψη με υφιστάμενους μηχανισμούς· επ' αυτού εκφράζει τη λύπη του για το 
συμπέρασμα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις 20 Ιουνίου 2011 ότι 
‘σημαντική αύξηση της χρηματοδοτικής στήριξης [...] θα αποφασισθεί [...] κυρίως χωρίς 
να θίγεται το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο’·

3. υπό το φως της Αραβικής Άνοιξης ζητεί να διεξαχθεί εμπεριστατωμένη, σε πνεύμα 
αυτοκριτικής αξιολόγηση των χρηματοδοτικών μηχανισμών των οποίων γινόταν χρήση 
κατά το παρελθόν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης 
(ΕΜΓΕΣ), όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας στους τομείς της δημοκρατίας, της 
διακυβέρνησης, της ανάπτυξης θεσμών και της παροχής στήριξης στην κοινωνία των 
πολιτών·

4. θεωρεί ότι η ανασκόπηση του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας πρέπει να συνάδει προς την 
τρέχουσα αξιολόγηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 και τις 
διαπραγματεύσεις για την μετά το 2013 περίοδο, στοιχεία στο πλαίσιο των οποίων και να 
διεξαχθεί με σκοπό να μην αρχίσουν εκ νέου διαπραγματεύσεις σχετικά με τη 
χρηματοδότηση της πολιτικής γειτονίας στη διάρκεια των ετών 2012 και 2013·

5. συμφωνεί ότι είναι απαραίτητη η βελτίωση της διάδρασης ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό 
Μέσο Γειτονίας και άλλους μηχανισμούς, όπως είναι η ΕΤΕπ και η ΕΤΑΑ, για να 
μεγιστοποιείται η προστιθέμενη αξία της ΕΕ, να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη 
προσπαθειών και να βελτιστοποιείται ο αντίκτυπος από την παρεχόμενη βοήθεια· 
πιστεύει εν προκειμένω ότι πρέπει να εξετασθεί η επίτευξη περιεκτικού πλαισίου εντός 
του οποίου να επέρχεται αυτή η βελτιωμένη διάδραση·

6. πιστεύει ακράδαντα ότι η χρηματοδοτική βοήθεια προς την Παλαιστινιακή Αρχή και το 
Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA) πρέπει επίσης να 
εξετασθεί στο πλαίσιο αυτής της ανασκόπησης και να υπόκειται σε μακρόπνοο 
προγραμματισμό ως αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής γειτονίας· δεν θεωρεί ότι ισχύει 
το επιχείρημα ότι η πολιτική αστάθεια στην περιοχή και οι ιδιαιτερότητες της 
ειρηνευτικής διεργασίας επιτρέπουν μόνον προσωρινό προγραμματισμό και εκτέλεση 
κατά περίπτωση·
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7. θεωρεί ότι, ασχέτως του ότι επί του παρόντος υπάρχει εστίαση στον Νότο, έχει σημασία 
να διατηρείται μία εύλογη ισορροπία μεταξύ των συνιστωσών Ανατολή και Νότος, ιδίως 
καθόσον τα κράτη γείτονες προς ανατολάς έχουν μακροπρόθεσμα μία προοπτική 
προσχώρησης στην ΕΕ· πιστεύει όμως ότι αυτή η ισορροπία δεν πρέπει να θεωρείται 
αμετάβλητη σε μόνιμη βάση· υποστηρίζει πλήρως την αρχή της διαφοροποιημένης και με 
γνώμονα τις καλές επιδόσεις ευέλικτης χρηματοδοτικής βοήθειας, η οποία να βασίζεται 
σε πραγματικές ανάγκες, ικανότητα απορρόφησης και επίτευξη των στόχων·

8. χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να αναζωογονήσει τη συμμετοχή των γειτονικών 
κρατών στο έργο μερικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών της ΕΕ και τα προγράμματα της 
ΕΕ που είναι ανοικτά σε τρίτα κράτη· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σαφή και 
περιεκτικό κατάλογο των σχετικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών και προγραμμάτων 
όπου θα μπορούσαν να συμμετέχουν γειτονικά κράτη μαζί με επισκόπηση της μορφής 
και της μεθόδου αυτής της διαφοροποιημένης συμμετοχής·

9. εμμένει στο ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν σαφώς ορισμένες προτεραιότητες για να 
αποφεύγεται υπέρμετρη διάχυση που οδηγεί σε πολύ πενιχρά αποτελέσματα λόγω 
υπερβολικής διασποράς της χρηματοδοτικής βοήθειας· θεωρεί ότι αυτός ο 
αυτοπεριορισμός όσον αφορά τον αριθμό των προτεραιοτήτων συνιστά ουσιαστικό 
εργαλείο και για την παροχή βοήθειας υπό αίρεση και για την τόνωση της 
παρακολούθησης της βοήθειας· βεβαιώνει συνεπώς εκ νέου ότι τα γειτονικά κράτη και τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να είναι σε πολιτικό και σε νομικό επίπεδο διατεθειμένα 
να επανεξετάζουν τάχιστα τη χρηματοδοτική βοήθεια εάν δεν πληρούνται οι όροι που 
τίθενται για την παροχή της·

10. σημειώνει ότι η εκ νέου χρησιμοποίηση των επανεισροών της ΕΤΕπ αντιπροσωπεύει 
σχεδόν 20 % του όλου ανώτατου ποσού χρηματοδότησης για την αναθεώρηση· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να εγκρίνει τάχιστα τη νομοθετική 
πρόταση για τροποποίηση του κανονισμού για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας και 
Εταιρικής Σχέσης (ENPI) ώστε να καταστεί δυνατή αυτή η εκ νέου χρησιμοποίηση· 
εμμένει στο ότι δεν έχει προταθεί εναλλακτική δυνατότητα για το προγραμματισμένο 
ποσό των 244 εκατ. ευρώ, εάν δεν μπορέσει το Συμβούλιο να εξεύρει πλειοψηφία 
σχετικά με το θέμα και μετά την παρέλευση 3ετίας· θεωρεί ότι το συνολικό ανώτατο 
ποσό 1,24 δισ. ευρώ αντιπροσωπεύει ένα ελάχιστο ποσό· πιστεύει ότι η μόνη 
εναλλακτική δυνατότητα για αντιστάθμιση της μη χρησιμοποίησης εκ νέου των
επανεισροών της ΕΤΕπ θα ήταν η κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας που προβλέπεται 
από τη διοργανική συμφωνία·

11. τονίζει ότι η ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των 
κρατών μελών και της ΕΕ κατά την παροχή βοήθειας σε γειτονικά κράτη αποτελεί 
απαρέγκλιτη προϋπόθεση για την αποτελεσματική και συνεκτική παροχή ευρωπαϊκής 
βοήθειας· καλεί τα κράτη μέλη να επιδείξουν πραγματική βούληση για να συμβιβάσουν 
τα εθνικά τους συμφέροντα με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας προς όφελος των 
κρατών εταίρων·

12. δεδομένων των τρεχουσών πιεστικών αναγκών ειδικά στην προς Νότο γειτονική περιοχή, 
ζητεί να επιτευχθεί τάχιστα συμφωνία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 
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σχετικά με την πρόταση ενίσχυσης του Μέσου Γειτονίας κατά την περίοδο 2012 έως 
2013· καλεί περαιτέρω τα κράτη μέλη να τηρήσουν πάραυτα τις σε διμερή βάση 
υποσχέσεις τους έναντι της νοτίου ακτής της Μεσογείου.


