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IEROSINĀJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā 
iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka konstruktīva ilgtermiņa kaimiņattiecību politika ir izšķiroši svarīga, lai 
partnervalstīs veicinātu virzību uz demokrātiju, stabilitāti un labklājību, taču tā ir 
stratēģiski svarīga arī Eiropas Savienībai, ņemot vērā austrumu un dienvidu 
partnervalstu nozīmi kopējā drošībā, vides politikā un ekonomiskajā attīstībā;

2. uzsver — pārskatot EKP, ir jāattīsta labi strukturēts un progresīvs ilgtermiņa Eiropas 
kaimiņattiecību instruments (EKI), lai izvairītos no pārmērīgām finansējuma 
svārstībām un jebkādas iespējamas pārklāšanās ar jau esošiem instrumentiem, īpaši 
situācijā ar ierobežotiem budžeta līdzekļiem; šai saistībā pauž nožēlu par Ārlietu 
padomes 2011. gada 20. jūnija sanāksmes secinājumu, ka „neskarot daudzgadu 
finanšu shēmu, tiks pieņemts lēmums par ievērojami lielāku finansiālu atbalstu”;

3. saistībā ar „arābu pavasari” aicina paškritiski izvērtēt iepriekš Eiropas kaimiņattiecību 
un partnerības instrumenta (EKPI) ietvaros pielietotos finanšu instrumentus, attiecībā 
uz to iedarbību uz demokrātiju, pārvaldību, iestāžu veidošanu un pilsoniskās 
sabiedrības atbalstīšanu;

4. uzskata, ka EKI pārskatīšanai ir jāsaskan ar šībrīža novērtējumu 2007.–2013. gada 
DFS un sarunām par periodu pēc 2013. gada, un tā ir jāveic, rēķinoties ar šiem 
faktoriem, lai nebūtu jāatsāk sarunas par kaimiņattiecību politikas finansēšanu 2012. 
un 2013. gadā;

5. piekrīt, ka ir jāuzlabo EKI un pārējo instrumentu kā EIB un ERAB mijiedarbība, lai 
iespējami palielinātu ES pievienoto vērtību, izvairītos no centienu pārklāšanās un 
optimizētu palīdzības ietekmi; šai saistībā uzskata, ka vajadzētu apsvērt šai 
mijiedarbībai izveidot vispusīgu sistēmu;

6. pauž stingru pārliecību, ka šīs pārskatīšanas ietvaros ir jāizvērtē arī Palestīniešu 
pašpārvaldei un UNRWA sniegtais finansiālais atbalsts un, tam kā neatņemamam 
kaimiņattiecību politikas elementam ir jānosaka ilgtermiņa programma; neuzskata par 
pamatotu argumentu, ka reģiona politiskās nestabilitātes un miera procesa īpatnību dēļ 
iespējama vien īstermiņa plānošana un individuāli pielāgoti palīdzības pasākumi;

7. uzskata — kaut arī šobrīd galvenā uzmanība ir vērsta dienvidu virzienā, ir svarīgi 
saglabāt pienācīgu līdzsvaru starp austrumiem un dienvidiem, jo īpaši tādēļ, ka 
austrumu kaimiņvalstis ilgtermiņā plāno iestāties ES; tomēr pauž pārliecību, ka šo 
līdzsvaru nevar uzskatīt par paliekoši nemainīgu; pilnībā atbalsta diferencētu un 
elastīgu uz rezultātiem balstītu finansiālo palīdzību, ko piešķir atbilstīgi reālajām 
vajadzībām, spējai līdzekļus izmantot un sasniegtajiem mērķiem;

8. atzinīgi vērtē Komisijas centienus dot jaunu stimulu kaimiņvalstu līdzdalībai 
atsevišķās ES aģentūrās un trešām valstīm atvērtajās ES programmās; aicina Komisiju 
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iesniegt skaidru un vispusīgu sarakstu ar attiecīgajām aģentūrām un programmām, 
kurās kaimiņvalstis varētu piedalīties, pievienojot pārskatu par šādas diferencētas 
partnerības veidu un metodēm;

9. uzstāj, ka ir jānosaka skaidras prioritātes, lai izvairītos no pārmērīgas 
sadrumstalošanās, kas novestu pie nepietiekamiem rezultātiem un pārāk sīki sadalīta 
finansiālā atbalsta dēļ; uzskata šādu pašnoteiktu prioritāšu ierobežojumu par būtisku 
instrumentu palīdzības nosacītībā un uzlabotā uzraudzībā; tādēļ atkārtoti apstiprina, ka 
kaimiņvalstīm un ES iestādēm ir jābūt politiski un tiesiski gatavām finansiālo 
palīdzību ātri pārskatīt, ja netiek izpildīti prasītie nosacījumi;

10. norāda, ka EIB atmaksāto līdzekļu atkārtota izmantošana veido aptuveni 20 % no 
pārskata kopējā finansējuma; atkārtoti aicina Padomi steidzami pieņemt likumdošanas 
priekšlikumu par grozījumiem EKPI regulā, lai šāda atkārtota izmantošanu būtu 
atļauta; uzsver — gadījumā, ja Padome trīs gadu laikā nespēs savākt vairākumu šīs 
problēmas risināšanai, alternatīva paredzētajai 244 miljonu eiro summai nav 
piedāvāta; uzskata, ka finansējums 1,24 miljardu eiro apmērā ir minimums; pauž 
pārliecību, ka vienīgā alternatīva EIB atmaksāto līdzekļu atkārtotas neizmantošanas 
kompensēšanai būtu Iestāžu nolīguma nodrošinātā elastības instrumenta mobilizācija;

11. uzsver — lai nodrošinātu efektīvu un saskaņotu Eiropas mēroga palīdzību, jautājumos 
par palīdzības sniegšanu kaimiņvalstīm ir absolūti nepieciešama labāka koordinācija 
dalībvalstu vidū un starp dalībvalstīm un ES; aicina visas dalībvalstis partnervalstu 
labā paust patiesu apņemšanos savas valsts intereses pieskaņot Eiropas kaimiņattiecību 
politikai;

12. ņemot vērā šobrīd steidzamās vajadzības, jo īpaši dienvidu kaimiņvalstīs, prasa 
Eiropas Parlamentam un Padomei ātri panākt vienošanos par priekšlikumu 2012. un 
2013. gadā stiprināt Kaimiņattiecību instrumentu; turklāt aicina dalībvalstis steidzami 
pildīt savas divpusējās saistības ar Vidusjūras reģiona dienvidu valstīm.


