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PASIŪLYMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad konstruktyvi ilgalaikė kaimynystės politika labai svarbi partnerystės šalims, 
kad jos galėtų skatinti pažangą demokratijos, stabilumo ir gerovės srityse, tačiau ji taip 
pat strategiškai svarbi Europos Sąjungai, kadangi Rytų ir Pietų partnerystės šalys 
svarbios norint užtikrinti mūsų bendrą saugumą, aplinkos apsaugą ir ekonomikos 
vystymąsi;

2. pabrėžia, kad atliekant EKP persvarstymą būtina sukurti gerai struktūriškai apibrėžtą, 
ilgalaikę ir perspektyvią Europos kaimynystės priemonę, ypač šiuo biudžeto 
apribojimų laikotarpiu, siekiant išvengti pernelyg didelės finansavimo kaitos ir bet 
kokio galimo dubliavimosi su esamomis priemonėmis; atsižvelgdamas į tai, 
apgailestauja dėl 2011 m. birželio 20 d. Užsienio reikalų tarybos išvados, kurioje 
teigiama, kad [...] visų pirma nedarant įtakos daugiametei finansinei programai, bus 
priimtas sprendimas labai padidinti finansinę paramą [...]; 

3. ragina atsižvelgiant į įvykusį Arabų šalių pavasarį atlikti ypatingą savikritišką 
finansinių priemonių, kurios anksčiau buvo naudojamos pagal EKPP, vertinimą, 
ypatingą dėmesį kreipiant į jų veikimą demokratijos, valdymo, institucijų stiprinimo ir 
paramos pilietinei visuomenei srityse;

4. mano, kad EKP persvarstymas turi būti derinamas su šiuo metu atliekamu 2007–
2013 m. DFP vertinimu ir persvarstoma į jį atsižvelgiant siekiant, kad 2012 ir 2013 m. 
nebereikėtų atnaujinti derybų dėl kaimynystės politikos finansavimo;

5. sutinka su tuo, kad norint padidinti ES pridėtinę vertę, išvengti pastangų dubliavimosi 
ir užtikrinti kuo geresnį paramos poveikį reikia gerinti EKP ir kitų priemonių, pvz., 
EIB ir ERPB, sąveiką; atsižvelgdamas į tai mano, kad reikėtų apsvarstyti visapusį šios 
sąveikos pagrindą;

6. yra tvirtai įsitikinęs, kad atliekant šį persvarstymą būtina išnagrinėti finansinės 
paramos Palestinos Administracijai ir JT paramos ir darbo agentūrai (UNRWA) 
klausimą ir kad ši parama turėtų būti įtraukta į ilgalaikį programavimą kaip 
neatskiriama kaimynystės politikos dalis; nemano, jog argumentas, kad dėl politinio 
nestabilumo regione ir taikos proceso ypatingumo galima programuoti tik laikinai ir 
teikti paramą tik kiekvienu konkrečiu atveju, yra svarus;

7. mano, kad nors šiuo metu skiriamas didelis dėmesys Pietų valstybėms, svarbu 
užtikrinti tinkamą dėmesio Rytų ir Pietų valstybėms pusiausvyrą, visų pirma todėl, 
kad Rytų kaimynystės šalys gali ilgainiui prisijungti prie ES; vis dėlto mano, kad tokia 
pusiausvyra negali būti nustatoma visam laikui; visapusiškai palaiko diferencijuotos ir 
teikiamos atsižvelgiant į rezultatus, lanksčios finansinės paramos, pagrįstos realiomis 
reikmėmis, įsisavinimo pajėgumais ir pasiektais tikslais, principą;
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8. teigiamai vertina Komisijos įsipareigojimą vėl skatinti kaimynines šalis dalyvauti kai 
kurių ES agentūrų darbe ir ES programose, kuriose gali dalyvauti trečiosios šalys; 
ragina Komisiją pateikti aiškų ir išsamų atitinkamų agentūrų, su kuriomis gali 
bendradarbiauti kaimyninės šalys, ir programų, kuriose jos gali dalyvauti, sąrašą bei 
šio diferencijuoto dalyvavimo pobūdžio ir jam taikytinų metodų apžvalgą;

9. primygtinai primena, kad reikia aiškiai nustatyti prioritetus siekiant išvengti pernelyg 
didelio lėšų išskirstymo, dėl kurio skiriama pernelyg mažai finansinės paramos ir 
gaunami labai menki rezultatai; mano, kad tokie pačių nusistatyti prioritetų 
apribojimai yra pagrindinė priemonė taip pat norint nustatyti sąlygas ir vykdyti 
geresnę paramos stebėseną; taigi dar kartą tvirtina, kad kaimyninės šalys ir ES 
institucijos turi būti politiškai ir teisiškai pasirengusios skubiai persvarstyti finansinės 
paramos teikimo klausimą tuo atveju, kai nesilaikoma nustatytų sąlygų;

10. atkreipia dėmesį į tai, kad pakartotinai naudotinos EIB grįžtamosios lėšos sudaro 
beveik 20 proc. viso persvarstytino finansinio paketo; dar kartą ragina Tarybą skubiai 
patvirtinti teisėkūros pasiūlymą iš dalies pakeisti EKPP reglamentą, kad būtų galima 
pakartotinai naudoti šias lėšas; primygtinai primena, kad nebuvo pateikta jokia 
alternatyva programoje numatytai 244 milijonų eurų sumai, kadangi Taryba per trejus 
metus vis dar negali rasti daugumai priimtino sprendimo šiuo klausimu; mano, kad 
1,24 milijardų eurų finansinis paketas yra mažiausia būtina suma; mano, kad 
vienintelė EIB grįžtamųjų lėšų pakartotinio nepanaudojimo kompensavimo alternatyva 
būtų lėšų mobilizavimas Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros
numatytai Lankstumo priemonei;

11. pabrėžia, kad būtinas geresnis koordinavimas tarp valstybių narių ir tarp valstybių 
narių ir ES, kai teikiama parama kaimyninėms šalims norint, kad Europos parama būtų 
teikiama veiksmingai ir darniai; ragina visas valstybes nares įrodyti, kad jos tikrai 
pasirengusios suderinti savo nacionalinius interesus su Europos kaimynystės politika, 
siekiant naudos šalims partnerėms;

12. atsižvelgdamas į dabartinius skubius, ypač Pietų kaimynystės šalių, poreikius, ragina 
nedelsiant sudaryti Europos Parlamento ir Tarybos susitarimą dėl Kaimynystės 
priemonės sustiprinimo 2012–2013 m. laikotarpiu; be to, ragina valstybes nares 
skubiai įvykdyti savo dvišalius įsipareigojimus Pietinėms Viduržemio jūros regiono 
šalims.


