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POBUDE

Odbor za proračun poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da je konstruktivna dolgoročna sosedska politika bistvenega pomena za 
partnerske države, saj spodbuja napredek k demokraciji, stabilnosti in blaginji, hkrati 
pa je strateškega pomena za Evropsko unijo glede na vlogo partnerskih držav na 
vzhodu in jugu za skupno varnost, okolje in gospodarski razvoj;

2. poudarja, da je treba pri reviziji evropske sosedske politike oblikovati dobro 
strukturiran in dolgoročen evropski sosedski instrument, usmerjen v prihodnost, zlasti 
glede na omejeno proračunsko okolje, s čimer bi preprečili prevelika nihanja v 
financiranju in morebitno prekrivanje z obstoječimi instrumenti; v tem pogledu 
obžaluje sklep Sveta za zunanje zadeve z dne 20. junija 2011 da se bo „o znatnem 
povišanju finančne podpore [...] odločalo [...] brez poseganja v večletni finančni 
okvir“;

3. glede na arabsko pomlad poziva k posebni samokritični oceni finančnih instrumentov, 
ki so se v preteklosti uporabljali v okviru Evropskega instrumenta sosedstva in 
partnerstva glede na njihovo delovanje na področju demokracije, upravljanja, 
vzpostavljanja institucij in podpore civilni družbi; 

4. meni, da mora biti revizija evropske sosedske politike usklajena in izvedena glede na 
sedanjo oceno večletnega finančnega okvira 2007-2013 in pogajanja o obdobju po letu 
2013, da ne bi ponovno odpirali pogajanj o financiranju sosedske politike v letih 2012 
in 2013;

5. soglaša, da je treba izboljšati interakcijo med evropskim sosedskim instrumentom ter 
drugimi instrumenti, kot so Evropska investicijska banka in Evropska banka za 
obnovo in razvoj, da bi bila dodana vrednost Evropske unije čim večja, da bi preprečili 
podvajanje naporov ter dosegli čim večji učinek pomoči; meni, da bi bilo treba pri tem 
vprašanju pretehtati celovit okvir za to interakcijo;

6. je trdno prepričan, da je treba pri tej reviziji preučiti tudi finančno pomoč Palestinski 
upravi in Agenciji Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih 
beguncev na Bližnjem vzhodu ter jo kot sestavni del sosedske politike vključiti v 
dolgoročno načrtovanje programov; meni, da argument, da je zaradi politične 
nestabilnosti v regiji in posebnosti mirovnega procesa možno le začasno načrtovanje 
in krepitev za vsak primer posebej, ni tehten;

7. meni, da je ne glede na trenutno osredotočenost na jug treba ohraniti razumno 
razmerje med vzhodno in južno komponento, zlasti ker imajo vzhodne sosedske 
države dolgoročno možnosti za pridružitev EU; vendar meni, da to ravnovesje ne more 
veljati kot trajno določeno; v celoti podpira načelo razlikovalne in glede na uspešnost 
prilagodljive finančne pomoči, ki sloni na dejanskih potrebah, absorpcijski 
sposobnostih in uresničenih ciljih;



PE472.222v01-00 4/4 PA\877324SL.doc

SL

8. pozdravlja zavezo Komisije, da oživi sodelovanje sosedskih držav pri delu nekaterih 
agencij in programov EU, odprtih tudi tretjim državam; poziva Komisijo, naj predstavi 
jasen in izčrpen seznam ustreznih agencij in programov, pri katerih bi lahko 
sodelovale sosedske države, ter pregled oblik in načinov takega razlikovalnega 
sodelovanja;

9. vztraja, da je treba jasno opredeliti prednostne naloge, da bi preprečili preveliko 
razpršitev, zaradi česar bi bili rezultati neznatni, saj bi bila dodeljena finančna pomoč 
premajhna; meni, da je prostovoljna omejitev prednostnih nalog nujno orodje tudi za 
pogojevanje ter večje spremljanje pomoči; zato znova poudarja, da morajo biti 
sosedske države in institucije EU politično in pravno pripravljene za hitro ponovno 
obravnavo finančne pomoči v primeru neizpolnitve zastavljenih pogojev;

10. ugotavlja, da predstavlja ponovna uporaba vrnjenih sredstev Evropske investicijske 
banke skoraj 20 % celotnih finančnih sredstev za revizijo; ponovno poziva Svet, naj 
hitro sprejme zakonodajni predlog za spremembo uredbe o evropskem instrumentu 
sosedstva in partnerstva in s tem omogoči ponovno uporabo sredstev; vztraja, da še 
vedno ni bila predstavljena alternativna možnost načrtovanemu znesku 244 milijonov 
EUR, če Svet po treh letih še vedno ne bi mogel zbrati večine glasov o tem vprašanju; 
meni, da sredstva v višini 1,24 milijarde EUR predstavljajo minimum; meni, da je 
neuporabo vrnjenih sredstev Evropske investicijske banke mogoče nadomestiti le z 
uporabo instrumenta za prilagodljivost, določenega z medinstitucionalnim 
sporazumom;

11. poudarja, da je tesnejše usklajevanje med državami članicami ter med državami 
članicami in Evropsko unijo pri zagotavljanju pomoči sosedskim državam nujen pogoj 
za učinkovito in povezano evropsko pomoč; poziva države članice, naj pokažejo 
dejansko pripravljenost za prilagoditev svojih nacionalnih interesov evropski sosedski 
politiki v prid partnerskih držav;

12. glede na trenutne nujne potrebe zlasti v južnem sosedstvu poziva k hitremu dogovoru 
med Evropskim parlamentom in Svetom o predlogu za okrepitev instrumenta 
sosedstva v obdobju 2012 do 2013; poleg tega poziva države članice, naj nemudoma 
izpolnijo dvostranske zaveze glede južnega Sredozemlja.


