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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. σημειώνει ότι το οικονομικό έτος 2021 είναι το πρώτο του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027· σημειώνει επίσης ότι το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών 
για την εξωτερική δράση συγκεντρώνεται στον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και 
Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ), στο πλαίσιο του οποίου βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη 
διοργανικές νομοθετικές διαπραγματεύσεις· τονίζει ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις θα 
πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία το συντομότερο δυνατό·

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η νέα ονοματολογία για το τμήμα της 
εξωτερικής δράσης, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, είναι πολύ λιγότερο 
λεπτομερής από την προηγούμενη και μειώνει έτσι τη διαφάνεια, την προβλεψιμότητα, 
τη λογοδοσία και τον έλεγχο, ενώ περιορίζει και την ικανότητα της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής να προβαίνει σε δημοσιονομικές επιλογές που αντανακλούν 
πολιτικές προτεραιότητες· επιμένει, ως εκ τούτου, ότι απαιτείται μια πιο 
διαφοροποιημένη δομή του προϋπολογισμού, με ειδικές γραμμές για τους 
σημαντικότερους δικαιούχους και τις σημαντικότερες υποπεριφέρειες, προκειμένου να 
ενισχυθούν η σαφήνεια και η αναγνωσιμότητα του προϋπολογισμού· σημειώνει ότι η 
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και η Επιτροπή Ανάπτυξης έχουν προτείνει μια 
αναθεωρημένη ονοματολογία που προσαρμόζεται στα νέα μέσα αλλά εισάγει 
υψηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας με τη δημιουργία νέων γραμμών του προϋπολογισμού 
εντός των υπερβολικού εύρους γεωγραφικών και θεματικών γραμμών που προτείνονται 
από την Επιτροπή· τονίζει το γεγονός ότι η αναθεωρημένη ονοματολογία χαίρει 
ισχυρής στήριξης σε αμφότερες τις επιτροπές·

3. απορρίπτει τις σημαντικές περικοπές στον τομέα 6 στη συμφωνία του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου για το ΠΔΠ της 21ης Ιουλίου 2020, που θα οδηγήσουν σε χαμηλότερο 
επίπεδο χρηματοδότησης του ΜΓΑΔΣ σε σύγκριση με τα πρόδρομα μέσα κατά την 
τρέχουσα περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού, σε μια εποχή που είναι πιο 
αναγκαίο από ποτέ να αναλάβει ηγετικό ρόλο η ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για την 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να απορρίψει τον εξωτερικό πυλώνα του μέσου 
ανάκαμψης Next Generation EU («ΕΕ - Επόμενη Γενιά»), ήτοι το συμπληρωματικό 
κονδύλιο των 10,5 δισ. EUR για τον ΜΓΑΔΣ που προτάθηκε από την Επιτροπή· τονίζει 
ότι σε καιρούς όπου οι εξωτερικές προκλήσεις και τα ζητήματα της διεθνούς πολιτικής 
αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία και κυριαρχούν στη διεθνή πολιτική, πρέπει να 
διασφαλίζεται ότι η εξωτερική διάσταση του ενωσιακού προϋπολογισμού 
χρηματοδοτείται επαρκώς και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί χωρίς καθυστέρηση στις 
υφιστάμενες, τις αναδυόμενες, καθώς και τις μελλοντικές προκλήσεις· ζητεί σημαντική 
ενίσχυση για τον ΜΓΑΔΣ, δεδομένου ότι είναι ένα από τα εμβληματικά προγράμματα 
της ΕΕ·

4. ζητεί να αυξηθούν τα επίπεδα χρηματοδότησης για όλα τα γεωγραφικά και θεματικά 
προγράμματα στο πλαίσιο του ΜΓΑΔΣ, σύμφωνα με τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση 
για τον εν λόγω μηχανισμό· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι τα θεματικά προγράμματα 
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στο πλαίσιο του ΜΓΑΔΣ θα πρέπει να ενισχυθούν προκειμένου να μπορέσει η Ένωση 
να διατηρήσει τον ισχυρό ρόλο της σε αυτούς τους τομείς προτεραιότητας· 
υπογραμμίζει ότι η θέση του σχετικά με τις πιστώσεις για τον ΜΓΑΔΣ ευθυγραμμίζεται 
πλήρως με τα ποσά που καθορίζονται στη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση 
σχετικά με τον ΜΓΑΔΣ·

5. ζητεί συγκεκριμένα έναν πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό για το θεματικό πρόγραμμα του 
μέσου όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα 
εντεινόμενα προβλήματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο, που 
επιδεινώνονται περαιτέρω από την κρίση της COVID-19· υπενθυμίζει ότι η προστασία 
και η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο εξακολουθεί 
να βρίσκεται στον πυρήνα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ· επαναλαμβάνει τη σθεναρή 
υποστήριξή του προς τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών του περιβάλλοντος, ιδίως εκείνων που 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, και ζητεί να διατεθούν επαρκή κονδύλια για τη 
στήριξη του έργου Protect Defenders EU προκειμένου να επεκταθεί και να ενισχυθεί η 
προστασία τους· τονίζει ότι πρέπει να διατίθεται επαρκής χρηματοδότηση για δράσεις 
με στόχο την προστασία διωκόμενων μειονοτήτων· υπογραμμίζει τη στήριξη που 
παρέχει, μεταξύ άλλων όσον αφορά την επαρκή χρηματοδότηση, στον Ειδικό 
Απεσταλμένο για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των 
πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ, καθώς και σε δραστηριότητες για την καταπολέμηση του 
αντισημιτισμού και άλλων μορφών διακρίσεων·

6. σε μια εποχή όπου η δημοκρατία απειλείται όλο και περισσότερο σε ολόκληρο τον 
κόσμο, επαναλαμβάνει τη στήριξή του για τη χρηματοδότηση αποστολών 
παρακολούθησης εκλογών, συμπεριλαμβανομένων τοπικών παρατηρητών· ζητεί 
αυξημένη χρηματοδότηση για τις αποστολές παρακολούθησης εκλογών και τονίζει τον 
θεμελιώδη ρόλο τους ως ισχυρού αποτρεπτικού παράγοντα όσον αφορά την εκλογική 
νοθεία και βία, καθώς και τη συνεισφορά τους στη βελτίωση των μελλοντικών 
εκλογών, τη στήριξη της ειρήνης και της ανάπτυξης, καθώς και στην υποστήριξη της 
δημοκρατίας·

7. ζητεί αύξηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού για τις ανάγκες και τις 
προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής, την αντιμετώπιση κρίσεων και τα μέτρα 
έκτακτης ανάγκης για τη μη στρατιωτική κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δραματικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19·

8. απορρίπτει τη θέσπιση μιας γραμμής προϋπολογισμού που θα συνιστά «αποθεματικό 
αναδυόμενων προκλήσεων και προτεραιοτήτων» χωρίς να έχουν παρασχεθεί από την 
Επιτροπή ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με την προβλεπόμενη χρήση των 
κονδυλίων στο πλαίσιο αυτής της γραμμής· επιμένει ότι μια τέτοια λευκή επιταγή δεν 
συνάδει με τις αρχές της διαφάνειας και της δημοκρατικής λογοδοσίας και υπονομεύει 
τα προνόμια της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής·

9. τονίζει την ανάγκη για αύξηση της χρηματοδότησης για τις χώρες της ανατολικής και 
νότιας γειτονίας προκειμένου να στηριχθούν οι πολιτικές και οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις και να υποστηριχθούν οι δημοκρατικές μεταβάσεις, με έμφαση στους 
πλέον προσηλωμένους εταίρους σύμφωνα με την αρχή των «αναλογικών κερδών και 
αναλογικών ζημιών»· ζητεί μεγαλύτερη προβολή και διαφάνεια όσον αφορά την 
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ενωσιακή χρηματοδότηση των χωρών που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση· καλεί την 
Επιτροπή να παρακολουθεί ώστε να μην γίνεται κατάχρηση κονδυλίων·

10. επικροτεί τη χρηματοδοτική υποστήριξη της ΕΕ με περισσότερα από 980 εκατ. EUR 
για τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, 
προκειμένου να υποστηριχθεί η αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών στον τομέα της 
υγείας·

11. μετά τις πρόσφατες ανησυχητικές εξελίξεις στη Λευκορωσία, ζητεί να υπάρξει νέος 
Ειδικός Εντεταλμένος για τη Λευκορωσία, προκειμένου να υποστηριχθεί η διαδικασία 
ειρηνικής μετάβασης της εξουσίας σύμφωνα με τη βούληση του λαού της 
Λευκορωσίας· τονίζει την έντονη ανάγκη για μεγαλύτερη χρηματοδοτική στήριξη προς 
την κοινωνία των πολιτών, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις 
ανεξάρτητες ενώσεις, τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και τις μη κυβερνητικές 
οργανώσεις στη Λευκορωσία, με παράλληλη δέσμευση όλων των χρηματοπιστωτικών 
μεταφορών της ΕΕ προς την τρέχουσα κυβέρνηση της Λευκορωσίας·

12. πιστεύει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τις χώρες 
της ανατολικής εταιρικής σχέσης και ιδίως με όσες είναι συνδεδεμένες· υπογραμμίζει 
τη σημασία της προώθησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του 
κράτους δικαίου· ως εκ τούτου, ζητεί οι πιστώσεις προς το Αζερμπαϊτζάν και τη 
Λευκορωσία να περιοριστούν στην υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών και των μη 
κρατικών φορέων, καθώς και στις διαπροσωπικές επαφές·

13. υπενθυμίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες της νότιας γειτονίας ιδίως 
λόγω των θυελλωδών εξελίξεων στην περιοχή, μεταξύ άλλων εξαιτίας της κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης λόγω της COVID-19 και του εύθραυστου περιβάλλοντος ασφαλείας· 
είναι της γνώμης ότι, ιδίως κατόπιν των δραματικών γεγονότων στον Λίβανο, θα πρέπει 
να προβλεφθεί ενισχυμένη υποστήριξη· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, 25 έτη 
μετά την έναρξη της λεγόμενης διαδικασίας της Βαρκελώνης, δεν έχει ακόμη 
ολοκληρωθεί η οικοδόμηση ενός χώρου αμοιβαίας ευημερίας, σταθερότητας και 
ελευθερίας με τις μεσογειακές χώρες της Βόρειας Αφρικής·

14. ζητεί αυξημένη χρηματοδοτική στήριξη προς την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή, 
αναγνωρίζοντας τον ουσιαστικό ρόλο της ως μοναδικού παρόχου υπηρεσιών ζωτικής 
σημασίας για εκατομμύρια Παλαιστίνιους πρόσφυγες και ως επένδυσης για την 
ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη στην περιοχή·

15. προκειμένου να υποστηριχθεί η ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων στη Λιβύη 
προτείνει τη δημιουργία μιας ειδικής γραμμής του προϋπολογισμού για «τη στήριξη της 
πολιτικής διαδικασίας στη Λιβύη»·

16. τονίζει τη σημασία της ενταξιακής διαδικασίας των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων· 
ζητεί ενισχυμένη χρηματοδότηση για να διατηρηθεί η δέσμευση της ΕΕ στην περιοχή, 
ιδίως υπό το φως της πανδημίας COVID-19 και των οικονομικών της επιπτώσεων· 
εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ III) επικεντρώνεται στις λεγόμενες 
θεμελιώδεις αρχές, ήτοι στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων, τη χρηστή διακυβέρνηση και την κοινωνία 
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των πολιτών, καθώς και στις διαπροσωπικές επαφές·

17. τονίζει ότι η αναθεωρημένη ονοματολογία που προτείνεται από την Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων προβλέπει χωριστές γραμμές του προϋπολογισμού για τα 
δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία· επιμένει ότι είναι αναγκαίο να υπάρχουν ειδικές 
γραμμές του προϋπολογισμού για την Τουρκία δεδομένου του ιδιαίτερα ευαίσθητου 
χαρακτήρα της ενωσιακής χρηματοδότησης για την Τουρκία·

18. υπογραμμίζει ότι η κατανομή της χρηματοδότησης του ΜΠΒ θα πρέπει να εξαρτάται 
από τον σεβασμό του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, των κυριαρχικών δικαιωμάτων 
των κρατών μελών και της αρχής των σχέσεων καλής γειτονίας· υπογραμμίζει ότι, λόγω 
της οπισθοδρόμησης σε όλους αυτούς τους τομείς, οι πιστώσεις για την Τουρκία θα 
πρέπει να παραμείνουν σε σημαντικά μειωμένο επίπεδο και να περιοριστούν στα 
λεγόμενα θεμελιώδη στοιχεία· η χρηματοδότηση για την Τουρκία θα πρέπει να τελεί 
υπό την άμεση διαχείριση της ΕΕ και να επικεντρώνεται αποκλειστικά στη στήριξη της 
κοινωνίας των πολιτών και των διαπροσωπικών επαφών με στόχο την προστασία και 
την προώθηση των δημοκρατικών αξιών και αρχών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
του κράτους δικαίου· τονίζει ότι έχει έρθει η ώρα για μια διαφορετική προσέγγιση προς 
την Τουρκία·

19. τονίζει την ευθύνη που έχει η ΕΕ να στηρίξει την προστασία της Αρκτικής· 
υπογραμμίζει τη σημασία της επένδυσης στην ανάπτυξη μιας πιο συνεκτικής πολιτικής 
της ΕΕ για την Αρκτική·

20. υπενθυμίζει ότι διάφοροι Ευρωπαίοι πολιτικοί ηγέτες έχουν υπογραμμίσει τη σημασία 
της σημαντικής προώθησης των σχέσεων της ΕΕ με την αφρικανική ήπειρο και, για τον 
λόγο αυτόν, τονίζει την ανάγκη να συνοδευτούν τα λόγια από τις κατάλληλες πράξεις 
και να παρασχεθεί επαρκής χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των πολλών κοινών 
βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προκλήσεων και ευκαιριών 
τις οποίες η Ευρώπη και η Αφρική μπορούν να αντιμετωπίσουν μαζί· τονίζει την 
ανάγκη αύξησης της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη και την ασφάλεια των χωρών 
του Σαχέλ·

21. υπενθυμίζει ότι τα χρηματοδοτικά μέσα, σχέδια ή προγράμματα πρέπει να 
αξιολογούνται μέσα από το πρίσμα της Πράσινης Συμφωνίας εν γένει και των στόχων 
της Ένωσης για το κλίμα ειδικότερα, και θα πρέπει να τους λαμβάνουν πλήρως υπόψη·

22. επιμένει ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρέπει να αναφέρει εγκαίρως και 
διεξοδικά όλες τις εξωτερικές δαπάνες της στις αρμόδιες επιτροπές της·

23. εκφράζει τη λύπη του για το χαμηλό επίπεδο χρηματοδότησης για τον τομέα 5, και 
ιδίως για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και τη στρατιωτική κινητικότητα· ζητεί να 
αυξηθεί η χρηματοδότηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας προκειμένου να 
προωθηθεί πλήρως μια καινοτόμος και ανταγωνιστική βιομηχανική βάση στον τομέα 
της άμυνας που θα συμβάλει στην απολύτως αναγκαία στρατηγική αυτονομία της ΕΕ·

24. ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση για τη στρατιωτική κινητικότητα, με στόχο να 
βοηθηθούν τα κράτη μέλη ώστε να ενεργούν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα· 
σημειώνει ότι απαιτείται επαρκής χρηματοδότηση για τη στήριξη αποστολών και 
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επιχειρήσεων στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, μεταξύ άλλων 
με μέτρα όπως η χρηματοδότηση υποδομών μεταφορών διπλής χρήσης και η 
απλούστευση των διπλωματικών εξουσιοδοτήσεων και των τελωνειακών κανόνων·

25. τονίζει τη σημασία του προοδευτικού καθορισμού της κοινής πολιτικής ασφάλειας και 
άμυνας της ΕΕ· υπογραμμίζει τη σημασία της ενισχυμένης ευρωπαϊκής συνεργασίας σε 
θέματα άμυνας, δεδομένου ότι όχι μόνο καθιστά την Ευρώπη και τους πολίτες της 
ασφαλέστερους αλλά οδηγεί και σε μείωση κόστους, γεγονός που συνεπάγεται ότι 
μένουν περισσότερα χρήματα διαθέσιμα για άλλα πιεστικά ζητήματα· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την ενίσχυση της 
μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας·

26. επαναλαμβάνει τις προηγούμενες δηλώσεις του σχετικά με τις απειλές που αφορούν την 
κυβερνοασφάλεια, καθώς και σχετικά με τη διάδοση ψευδών ειδήσεων· στο πλαίσιο 
αυτό, τονίζει την ανάγκη ο προϋπολογισμός της Ένωσης να αντιμετωπίζει και να 
ανταποκρίνεται καλύτερα σε αυτές τις βασικές προκλήσεις σε οριζόντιο επίπεδο, ιδίως 
μεταξύ άλλων στην έδρα της ΕΕ, καθώς και στις αντιπροσωπείες της σε ολόκληρο τον 
κόσμο· ζητεί περαιτέρω και μόνιμη χρηματοδότηση για στρατηγικές δράσεις 
επικοινωνίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εκστρατείες παραπληροφόρησης, η 
προπαγάνδα και η ξένη επιρροή, και ιδίως για το εμβληματικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης - Ειδική Ομάδα East StratCom - EU vs. Disinfo (ΕΕ 
κατά της παραπληροφόρησης)·

27. επαναλαμβάνει την ακράδαντη πεποίθησή του ότι σε χώρες ειδικού στρατηγικού 
ενδιαφέροντος για την ΕΕ, ιδίως στις υπό ένταξη χώρες και τις συνδεδεμένες χώρες της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, θα πρέπει να δημιουργηθεί στενότερος δεσμός μεταξύ 
του Κοινοβουλίου και των αντίστοιχων εθνικών κοινοβουλίων, και ζητεί, ως εκ τούτου, 
επαρκή χρηματοδότηση για να εξασφαλιστεί πρόσθετο προσωπικό για την ενίσχυση 
του σημαντικού τομέα της κοινοβουλευτικής συνεργασίας·

28. απορρίπτει τις περικοπές του Συμβουλίου στον διοικητικό προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης· καλεί τον εισηγητή της Επιτροπής 
Προϋπολογισμών για το τμήμα Χ να επαναφέρει το σχέδιο προϋπολογισμού σε όλες τις 
γραμμές που περιέκοψε το Συμβούλιο στο τμήμα X.
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