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Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000083/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Johan Van Overtveldt
εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών

Θέμα:  Δέσμευση της ΕΕ για το Αφγανιστάν στη Διάσκεψη της Γενεύης του 2020

Στις 24 Νοεμβρίου 2020, η Επιτροπή, στη διάσκεψη του 2020 για το Αφγανιστάν «Ειρήνη, ευημερία 
και αυτάρκεια» ανέλαβε, μέσω της Επιτρόπου της για τις Διεθνείς Εταιρικές Σχέσεις, Jutta Urpilainen, 
δέσμευση ύψους 1,2 δισ. EUR για την περίοδο 2021-2025 τόσο για μακροπρόθεσμη όσο και για 
επείγουσα βοήθεια.

Αυτό έγινε χωρίς διαβούλευση με την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, παρά το σημείο 30 της 
συμφωνίας-πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, το οποίο προβλέπει ότι «πριν από την ανάληψη, στις διασκέψεις των χορηγών, 
οικονομικών δεσμεύσεων που συνεπάγονται νέες χρηματοδοτικές δεσμεύσεις και απαιτούν τη 
σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, η Επιτροπή ενημερώνει την αρμόδια 
για τον προϋπολογισμό αρχή και εξετάζει τις παρατηρήσεις της».

Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε ήδη 
αποστείλει επιστολή στις 20 Φεβρουαρίου 2020 στον Ευρωπαίο Επίτροπο για τον Προϋπολογισμό 
και τη Διοίκηση, μετά από δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή για την Αλβανία στις 17 Φεβρουαρίου 
2020, με την οποία ζήτησε ρητά έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με οποιεσδήποτε διεθνείς δεσμεύσεις και 
συζήτηση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών παρουσία του Επιτρόπου, σε όσο το δυνατόν πιο 
πρώιμο στάδιο οποιασδήποτε δέσμευσης.

Ανεξάρτητα από το βάσιμο της υπόθεσης, μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει:

1. γιατί δεν επιχείρησε να ενημερώσει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πριν αναλάβει τη 
δέσμευση·

2. γιατί δεν έδωσε συνέχεια στο αίτημα της επιστολής του προέδρου της Επιτροπής 
Προϋπολογισμών της 20ης Φεβρουαρίου 2020·

3. τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να διασφαλίσει ότι στο μέλλον θα τηρεί πλήρως τις σχετικές 
διατάξεις των διοργανικών συμφωνιών·

4. αν διαθέτει επί του παρόντος σχέδια για άλλες χρηματοδοτικές δεσμεύσεις που θα απαιτούσαν 
τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής;
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