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NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. domnieva sa, že konštruktívna dlhodobá susedská politika je nesmierne dôležitá pre 
partnerské krajiny pri podpore pokroku smerom k demokracii, stabilite a prosperite, 
ale je strategicky dôležitá aj pre Európsku úniu, berúc do úvahy dôležitosť 
partnerských krajín na východe a na juhu pre našu spoločnú bezpečnosť, životné 
prostredie a hospodársky rozvoj;

2. zdôrazňuje, že preskúmanie európskej susedskej politiky (ESP) musí zabezpečiť dobre 
zostavený, dlhodobý a perspektívny  nástroj pre susedskú politiku, hlavne v prostredí s 
obmedzeným rozpočtom, s cieľom vyhnúť sa nadmerným výkyvom vo financovaní a 
akémukoľvek možnému prekrývaniu s už existujúcimi nástrojmi; vyjadruje v tejto 
súvislosti poľutovanie nad záverom Rady pre zahraničné veci z 20. júna 2011, podľa 
ktorého „sa rozhodne... o podstatnom zvýšení finančnej podpory... bez toho, aby tým 
bol dotknutý najmä viacročný finančný rámec”;

3. vyzýva vo svetle „arabskej jari” na osobitné sebakritické prehodnotenie finančných 
nástrojov používaných v minulosti v rámci nástroja európskeho susedstva a 
partnerstva (ENPI) s ohľadom na ich fungovanie v oblasti demokracie, správy vecí 
verejných, budovania inštitúcií a podpory občianskej spoločnosti; 

4. domnieva sa, že preskúmanie nástroja pre susedskú politiku musí byť v súlade s 
aktuálnym hodnotením viacročného finančného rámca 2007 − 2013 a rokovaní o 
období po roku 2013 a musí byť vykonané v tomto kontexte s cieľom znovu neotvárať 
rokovania o financovaní susedskej politiky počas rokov 2012 a 2013; 

5. vyjadruje súhlas s potrebou zlepšenia interakcie medzi nástrojom pre susedskú 
politiku a inými nástrojmi, ako sú EIB a EBOR, s cieľom maximalizovať pridanú 
hodnotu EÚ, zabrániť zdvojovaniu úsilia a optimalizovať dopad pomoci; vyjadruje v 
tomto ohľade presvedčenie, že by sa mal zvážiť komplexný rámec takejto interakcie;

6. vyjadruje pevné presvedčenie, že finančná pomoc Palestínskej samospráve a Agentúre 
OSN pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe 
(UNRWA) sa tiež musí preskúmať v kontexte tohto hodnotenia a že ako neoddeliteľná 
súčasť susedskej politiky musí byť založená na dlhodobom plánovaní; nepokladá za 
platný argument to, že politická nestabilita v regióne a špecifiká mierového procesu 
umožňujú len predbežné plánovanie a posilnenie len v jednotlivých prípadoch;

7. domnieva sa, že bez ohľadu na súčasné zameranie na južné krajiny je dôležité 
udržiavať primeranú rovnováhu medzi východnou a južnou zložkou, hlavne preto, že 
susedské východné štáty majú dlhodobú perspektívu vstúpiť do EÚ; domnieva sa 
však, že túto rovnováhu nemožno považovať za natrvalo určenú; plne podporuje 
zásadu diferencovanej a flexibilnej finančnej pomoci zameranej na výkon, ktorá je 
založená na skutočných potrebách, absorbčnej kapacite a dosiahnutých cieľoch; 
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8. víta záväzok Komisie znovu oživiť zapojenie susedských krajín do činnosti niektorých 
agentúr EÚ a programov EÚ otvorených tretím krajinám; vyzýva Komisiu, aby 
predložila jasný a podrobný zoznam príslušných agentúr a programov, do činnosti 
ktorých by sa susedské krajiny mohli zapojiť, spolu s prehľadom foriem a metód 
takýchto rôznych typov účasti;

9. trvá na potrebe jasného vymedzenia priorít s cieľom vyhnúť sa nadmernému rozptylu, 
v dôsledku ktorého by sa finančná pomoc príliš rozdrobila, čo by viedlo k veľmi 
slabým výsledkom ; považuje takéto dobrovoľné obmedzenie priorít za významný 
nástroj aj pre podmienenosť a zvýšené monitorovanie pomoci; opätovne preto 
potvrdzuje, že susedské krajiny a inštitúcie EÚ musia byť z politického a právneho 
hľadiska pripravené na rýchle prehodnotenie finančnej pomoci v prípade, ak nie sú 
splnené stanovené podmienky;

10. berie na vedomie, že opätovné využitie spätných tokov EIB predstavuje takmer 20 % z 
celkových finančných prostriedkov na preskúmanie; opätovne zdôrazňuje svoju výzvu 
Rade na urýchlené prijatie legislatívneho návrhu na zmenu a doplnenie nariadenia o 
nástroji európskeho susedstva a partnerstva, čo by umožnilo takéto opätovné použitie; 
trvá na tom, že nebola predložená žiadna alternatívna možnosť v súvislosti s 
plánovanou sumou 244 mil. EUR, ak by Rada ani po 3 rokoch nebola schopná získať 
v tejto otázke väčšinovú podporu; domnieva sa, že prostriedky vo výške 1,24 mld. 
EUR predstavujú len minimum; vyjadruje presvedčenie, že jedinou alternatívou ako 
kompenzovať nevyužívanie spätných tokov prostriedkov EIB by bola mobilizácia 
nástroja flexibility, ktorý poskytuje medziinštitucionálna dohoda (IIA);

11. zdôrazňuje, že zlepšená koordinácia medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi 
a EÚ pri poskytovaní pomoci susedským krajinám je nevyhnutnou podmienkou pre 
efektívnu a jednotnú pomoc v rámci Európy; vyzýva všetky členské štáty, aby 
preukázali skutočnú ochotu prispôsobiť svoje národné záujmy európskej susedskej 
politike, v prospech partnerských krajín; 

12. vzhľadom na súčasné naliehavé potreby vyzýva − hlavne u južných susedov − na 
dosiahnutie rýchlej dohody medzi Európskym parlamentom a Radou ohľadne návrhu 
na posilnenie nástroja európskeho susedstva,; okrem toho vyzýva členské štáty, aby si 
urýchlene splnili svoje bilaterálne záväzky voči južnému Stredozemiu.


