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SUGESTII

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că o politică de vecinătate constructivă, pe termen lung nu este numai de o 
importanță vitală pentru țările partenere pentru a promova progresul spre democrație, 
stabilitate și prosperitate, ci și de o importanță strategică pentru Uniunea Europeană, 
având în vedere atât importanța țărilor partenere din est, cât și a celor din sud pentru 
securitatea, mediul și dezvoltarea noastră economică comună.

2. subliniază că revizuirea PEV trebuie să conducă la elaborarea unui instrument IEV 
bine structurat, pe termen lung și orientat către viitor, în special în contextul unui 
buget restrâns, pentru a evita fluctuațiile exagerate de finanțare și toate eventualele 
suprapuneri cu instrumentele actuale; regretă, în această privință, concluzia Consiliului 
Afaceri Externe din 20 iunie 2011 că „o decizie privind o creștere semnificativă a 
sprijinului financiar[...] va fi luată [...] fără a aduce prejudicii în special CFM”;

3. solicită, având în vedere primăvara arabă, o evaluare autocritică specifică a 
instrumentelor financiare utilizate în trecut în cadrul IEPV, cu privire la funcționarea 
acestora în domeniile democrației, guvernanței, consolidării instituționale și sprijinului
acordat societății civile;

4. consideră că revizuirea IEV trebuie să fie conformă cu evaluarea actuală a CFM 2007-
2013 și cu negocierile privind perioada de după 2013, precum și să fie realizată în 
acest context, în scopul de a nu redeschide negocierile privind finanțarea politicii de 
vecinătate în cursul anului 2012 și 2013;

5. convine asupra necesității unei mai bune interacțiuni între IEV și alte instrumente, 
precum BEI și BERD, pentru a spori la maximum valoarea adăugată a UE, a evita 
suprapunerea eforturilor și a optimiza impactul asistenței; consideră, în acest context, 
că ar fi oportun să se aibă în vedere un cadru global pentru această interacțiune;

6. are convingerea fermă că asistența financiară pentru Autoritatea Palestiniană și 
UNRWA trebuie, de asemenea, analizată în contextul acestei revizuiri și că aceasta 
trebuie să facă obiectul unei programări pe termen lung, ca parte integrală a politicii de 
vecinătate; nu consideră valabil argumentul potrivit căruia instabilitatea politică din 
regiune și particularitățile procesului de pace nu permit decât o programare provizorie 
și o consolidare de la caz la caz; 

7. consideră că, în ciuda atenției acordate în prezent regiunii sudice, menținerea unui 
echilibru rezonabil între componentele estică și sudică este importantă, în special 
având în vedere că țările învecinate din est au perspectiva pe termen lung de a adera la 
UE; consideră totuși că acest echilibru nu poate fi considerat definitiv; sprijină pe 
deplin principiul asistenței financiare flexibile, diferențiate și orientate spre 
performanță, care să fie bazată pe nevoi reale, capacitatea de absorbție și obiective 
atinse;
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8. salută angajamentul Comisiei de a reînvigora participarea țărilor învecinate la 
activitatea unor agenții și programe ale UE deschise în țările terțe; invită Comisia să 
prezinte o listă clară și cuprinzătoare a agențiilor și a programelor relevante la care ar 
putea participa țările învecinate, împreună cu o prezentare generală a formei și a 
metodei acestei participări diferențiate;

9. insistă asupra definirii clare a unor priorități pentru a evita disiparea extremă care 
generează rezultate foarte slabe prin fragmentarea asistenței financiare; consideră că 
această limitare autoimpusă a priorităților este un instrument esențial, de asemenea, 
pentru condiționalitate și o monitorizare mai riguroasă a asistenței; reafirmă, prin 
urmare, că țările învecinate și instituțiile UE trebuie să fie pregătite din punct de 
vedere politic și juridic să reanalizeze rapid asistența financiară în cazul în care 
condițiile impuse nu sunt îndeplinite;

10. ia act de faptul că reutilizarea restituirilor BEI reprezintă aproape 20% din pachetul 
financiar global pentru revizuire; invită din nou Consiliul să adopte rapid propunerea 
legislativă de a amenda Regulamentul privind IEPV pentru a permite această 
reutilizare; insistă asupra faptului că nu a fost prezentată nicio alternativă la suma 
programată de 244 milioane EUR, dacă, după 3 ani, Consiliul ar fi în continuare 
incapabil să ajungă la o majoritate cu privire la această problemă; consideră că 
pachetul de 1.24 miliarde EUR reprezintă un minimum; consideră că, pentru a 
compensa faptul că nu se reutilizează restituirile BEI, singura alternativă ar fi 
mobilizarea instrumentului de flexibilitate prevăzut de Acordul interinstituțional;

11. subliniază că întărirea coordonării între statele membre și între statele membre și UE 
în acordarea de asistență țărilor învecinate este o condiție prealabilă esențială pentru 
acordarea unei asistențe europene eficiente și coerente; invită toate statele membre să 
demonstreze o disponibilitate reală în ceea ce privește adaptarea intereselor naționale 
la politica europeană de vecinătate, pentru beneficiul țărilor partenere;

12. solicită, având în vedere nevoile acute, în special din vecinătatea sudică, încheierea cu 
rapiditate a unui acord între Parlamentul European și Consiliu privind propunerea de 
consolidare a instrumentului de vecinătate pentru perioada 2012-2013; invită, în plus, 
statele membre să își îndeplinească cu promptitudine angajamentele bilaterale față de 
statele sud-mediteraneene.


