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JAVASLATOK

A Költségvetési Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy az építő jellegű hosszú távú szomszédságpolitika döntő jelentőségű a 
partnerországok számára a demokrácia, stabilitás és jólét felé való haladás támogatása 
érdekében, de az Európai Unió számára is stratégiai jelentőséggel bír, figyelembe véve a 
keleti és déli partnerországok fontosságát saját biztonsági, környezeti és gazdasági 
fejlődésünk szempontjából;

2. hangsúlyozza, hogy az európai szomszédságpolitika felülvizsgálatának megfelelően 
felépített és hosszú távú, előrelátó európai szomszédsági eszközt (ENI) kell létrehoznia, 
különösen a korlátozott költségvetési keretek között, hogy elkerülhessük a finanszírozás 
túlzott ingadozását és a meglévő eszközökkel való esetleges átfedéseket; sajnálatát fejezi 
ki a tekintetben, hogy a Külügyi Tanács 3011. június 20-i következtetései szerint 
„jelentősen megnövelt pénzügyi támogatásról [...] a többéves pénzügyi keret sérelme 
nélkül [...] határoznak”.

3. az „arab tavasz fényében” az európai szomszédságpolitika keretében korábban használt 
pénzügyi eszközök különösen önkritikus értékelésére kér fel, különös tekintettel a 
demokrácia, kormányzás, intézményfejlesztés és a civil társadalom támogatása terén való 
működésükre;

4. úgy véli, hogy az európai szomszédságpolitika felülvizsgálatának összhangban kell lennie 
a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret jelenleg zajló értékelésével és a 2013 utáni 
időszakra vonatkozó tárgyalásokkal, illetve ezek keretében kell elvégezni a 
felülvizsgálatot, mégpedig azzal a céllal, hogy a szomszédságpolitika finanszírozására 
vonatkozó tárgyalásokat 2012 és 2013 során ne kezdjék újra;

5. egyetért azzal, hogy javítani kell az ENI és más eszközök (például az EBB és az EBRD) 
közötti kölcsönös kapcsolatot az európai uniós hozzáadott értékek maximalizálásának, a 
felesleges átfedések elkerülésének és a támogatás hatása optimalizálásának érdekében; 
úgy véli e tekintetben, hogy fontolóra kell venni átfogó keret létrehozását e kölcsönös 
kapcsolat vonatkozásában;

6. határozott meggyőződése, hogy a Palesztin Nemzeti Hatóságnak és az ENSZ közel-keleti 
palesztin menekülteket segélyező hivatalának (UNRWA) nyújtott pénzügyi támogatást is 
meg kell vizsgálni a felülvizsgálat keretében és a szomszédságpolitika szerves részeként 
be kell vonni a hosszú távú programokba; úgy véli, hogy nem állja meg a helyét az az érv, 
miszerint a régió politikai instabilitása és a békefolyamat sajátosságai csupán ideiglenes 
programok készítését és eseti megerősítést tesz lehetővé;

7. úgy véli, hogy – eltekintve attól, hogy jelenleg a déli régión van a hangsúly – a keleti és a 
déli régió közötti megfelelő egyensúly fenntartása fontos, különösen mivel a keleti 
szomszéd államok hosszú távon csatlakozni kívánnak az EU-hoz; ugyanakkor úgy véli, 
ezt az egyensúlyt nem tekinthetjük véglegesen rögzítettnek; teljes mértékben támogatja a 
differenciált, teljesítményfüggő rugalmas pénzügyi támogatás elvét, amely valódi 
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igényeken, felvevőképességen és megvalósított célokon alapszik;

8. támogatja a Bizottság kötelezettségvállalását, hogy újraindítja a szomszéd államok egyes 
európai uniós ügynökségek munkájában és a harmadik országok számára nyitott európai 
uniós programokban való részvételét; felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson be világos és 
teljeskörű listát a vonatkozó ügynökségekről és programokról, amelyekben a szomszéd 
államok részt tudnak venni, és készítsen áttekintést e differenciált részvétel lehetséges 
formájáról és módjáról;

9. ragaszkodik ahhoz, hogy világosan meghatározott prioritásokra van szükség a túlzott 
szétforgácsolódás elkerülése érdekében, amely gyér eredményeket hozna a pénzügyi 
támogatás túlzott megoszlása miatt; úgy véli, a prioritások ilyen önkéntes korlátozása 
lényeges eszköz a támogatás feltételeinek megszabására és a támogatás szoros nyomon 
követésére is; újra megerősíti ezért, hogy a szomszédos államoknak és az európai uniós 
intézményeknek politikai és jogi szempontból készen kell állniuk a pénzügyi támogatás 
szigorú átgondolására, amennyiben a szabott feltételek nem teljesülnek;

10. megjegyzi, hogy az EBB visszaáramló bevételeinek újbóli felhasználása a felülvizsgálatra 
biztosított teljes pénzügyi keretösszeg közel 20%-át jelenti; újból felkéri a Tanácsot, hogy 
gyorsan fogadja el az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközről (ENPI) 
szóló rendelet módosítására irányuló jogalkotási javaslatot e újrafelhasználás lehetővé 
tétele céljából; hangsúlyozza, hogy nem nyújtottak be a tervezett 244 millió eurós 
összegre vonatkozó alternatívát, mivel a Tanács három év után sem tudott többségi 
határozatot hozni e kérdésben; úgy véli, hogy az 1,24 milliárd eurós keretösszeg a 
minimum; úgy véli, hogy az EBB visszaáramló bevételeinek fel nem használásáért 
kompenzációt nyújtó egyetlen alternatíva a költségvetési fegyelemről és a költségvetési 
eljárás javításáról szóló intézményközi megállapodás által biztosított rugalmassági eszköz 
mobilizációja lenne;

11. hangsúlyozza, hogy a szomszédos államok támogatása során az uniós tagállamok, illetve 
az EU és a tagállamok közötti megerősített együttműködés a hatékony és következetes 
európai támogatás elengedhetetlen előfeltétele; felkéri az összes tagállamot, hogy 
mutassák ki szándékukat nemzeti érdekeiknek az európai szomszédságpolitikával való 
összeegyeztetésére, a partnerországok javára;

12. a jelenlegi – különösen a déli szomszédos államokban jelentkező – sürgető igényeket 
figyelembe véve gyors megállapodást sürget az Európai Parlament és a Tanács között a 
szomszédsági eszköz 2012–2013-as időszakban történő megerősítésére irányuló 
javaslatról; ezenkívül felkéri a tagállamokat, hogy haladéktalanul teljesítsék a földközi-
tengeri régió déli részével szembeni kétoldalú kötelezettségeiket.


