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IEROSINĀJUMI 

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko 

tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. pieņem zināšanai saistību apropriāciju palielinājumu 4. izdevumu kategorijā, lai gan 

norāda, ka šo palielinājumu galvenokārt veido lielāka iemaksa Bēgļu atbalsta 

mehānismā Turcijā; uzsver — ņemot vērā daudzās problēmas, ar kurām ES saskaras 

starptautiskajā arēnā, ārējā darbība var būt pārliecinoša tikai tad, ja tiek nodrošināti 

pietiekami resursi; 

2. pauž bažas par to, ka budžeta projekts pilnībā izsmeļ 4. izdevumu kategorijas rezerves, 

atstājot Savienībai ļoti maz rīcības brīvības neparedzētu ārēju krīžu gadījumā; 

3. uzsver, ka ir stratēģiski svarīgi nodrošināt pietiekamu finansējumu Rietumbalkāniem, 

kas ir ES svarīga prioritāra joma, lai stiprinātu šā reģiona virzību uz pievienošanos, un 

šajā sakarībā pauž nožēlu par priekšlikumu samazināt politiskajām reformām 

Rietumbalkānos domāto piešķīrumu par EUR 10 miljoniem; prasa šo tendenci pilnībā 

mainīt, ņemot vērā, ka politiskās reformas ir pamats jebkurai demokrātiskai pārveidei 

un netieši ES pievienošanās procesam; uzsver, ka ir nepieciešams pietiekams 

finansējums, lai īstenotu Rietumbalkānu stratēģijas rīcības plānu 2018.–2020. gadam, 

par prioritāti nosakot atbalstu tiesiskumam un reģionālajai integrācijai; aicina divkāršot 

IPA II ieguldījumu Erasmus+, kā tas paredzēts stratēģijā; 

4. saskaņā ar nosacījumu principu atbalsta Turcijai piešķirtās summas samazināšanu visās 

budžeta pozīcijās, ņemot vērā pastāvīgo situācijas pasliktināšanos tiesiskuma, 

demokrātijas un pamattiesību jomā; vienlaikus būtu jāpastiprina tiešais atbalsts 

pilsoniskajai sabiedrībai, kā arī tiešiem cilvēku kontaktiem saistībā ar Turcijas 

sabiedrības aizvien lielāko polarizāciju un pasākumiem, ko pēc apvērsuma mēģinājuma 

iestādes vērsušas pret pamattiesībām un pamatbrīvībām, kā arī pret cilvēktiesību 

aizstāvjiem; šajā ziņā īpaša uzmanība būtu jāpievērš plašsaziņas līdzekļu brīvībai un 

LGBTI tiesībām; 

5. uzskata, ka būtu jāsaglabā pašreizējais samērs attiecībā uz iemaksām Bēgļu atbalsta 

mehānismā Turcijā no Savienības budžeta (EUR 1 miljards) un no dalībvalstīm 

(EUR 2 miljardi); prasa attiecīgi koriģēt ierosināto ES 2019. gada iemaksu Bēgļu 

atbalsta mehānismā Turcijā saskaņā ar Parlamenta nostāju, kas pausta 2018. gada 

5. jūlija rezolūcijā par pilnvarojumu trialogam par 2019. gada budžeta projektu1; kā arī 

ir jānodrošina, lai nekādas iemaksas Bēgļu atbalsta mehānismā Turcijā, kuras veiktas no 

4. izdevumu kategorijas, nesamazinātu pašreizējām programmām pieejamo 

finansējumu; turklāt uzstāj, ka ir cieši jāuzrauga Bēgļu atbalsta mehānismā Turcijā 

līdzekļu izmantošana, nodrošinot, ka šie līdzekļi tiek precīzi novirzīti bēgļu projektiem 

un netiek izmantoti nekādiem citiem mērķiem; aicina Komisiju regulāri ziņot budžeta 

lēmējinstitūcijai par finansēto darbību atbilstību mehānisma juridiskajam pamatam; 

6. ar nožēlu norāda uz līdzekļu samazinājumu finansiālajam atbalstam, kas paredzēts 

Kipras turku kopienas ekonomiskās attīstības veicināšanai; prasa atjaunot budžetu 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2018)0311. 
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pašreizējā līmenī bez jebkāda samazinājuma; 

7. uzsver ES austrumu un dienvidu tuvo kaimiņreģionu stratēģisko nozīmi; uzsver, ka 

situācija kaimiņreģionā joprojām ir Savienībai svarīgs problēmjautājums; pauž bažas 

par to, ka Eiropas kaimiņattiecību instruments arī 2019. gadā būs ievērojami noslogots 

un šo stāvokli saasinās tā līdzekļu izmantošana nolūkā finansēt saistībā ar Sīriju dotos 

solījumus un projektus ES Ārkārtas trasta fonda Āfrikai satvarā; prasa, lai šīs jaunās 

saistības tiktu pilnībā kompensētas ar līdzekļu palielinājumu; atzinīgi vērtē saistību 

apropriāciju palielinājumu uzticēšanās veidošanas pasākumiem, drošībai un konfliktu 

novēršanai un risināšanai Vidusjūras reģiona valstīs; šajā sakarībā uzsver, ka ir jāsniedz 

pienācīgs atbalsts neaizsargātām grupām, jo īpaši (nepavadītiem) bērniem, sievietēm un 

seksuālas vardarbības upuriem bruņotos konfliktos un citās situācijās; 

8. atzinīgi vērtē Komisijas ieceri arī turpmāk sniegt lielāku atbalstu Ukrainai, jo īpaši 

attiecībā uz ieilgušo konfliktu Austrumukrainā, un Tunisijai, jo īpaši tās cīņā pret 

nabadzību un jauniešu bezdarbu; ņemot vērā nesenās politiskās norises reģionā, prasa 

piešķirt lielāku finansējumu Lībijas stabilizācijas atbalstam, cita starpā pilsoniskās 

sabiedrības atbalstīšanai un cilvēktiesību standartu un starptautisko tiesību ievērošanai; 

šajā ziņā īpaša uzmanība būtu jāpievērš tam, lai saskaņā ar ES pamatnostādnēm par 

bērna tiesību veicināšanu un aizsardzību nodrošinātu, ka ES finansējums Lībijai netiek 

izmantots, lai finansētu patvaļīgas aizturēšanas un neaizsargātu personu, jo īpaši bērnu, 

aizturēšanu, un lai nodrošinātu, ka izturēšanās pret migrantiem pilnībā atbilst 

starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem; norāda, ka Lībijas stabilizācija būs tikai 

pirmais solis un atjaunošanai un reformu īstenošanai būs nepieciešami turpmāki 

centieni; aicina palielināt atbalstu politiskajām reformām un demokrātiskiem procesiem 

Gruzijā un Moldovas Republikā; uzstāj, ka ir pienācīgi jāuzrauga reformu īstenošana un 

virzība attiecīgajās partnervalstīs; 

9. prasa palielināt finansējumu Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta satvarā 

tādu cilvēktiesību aizstāvju aizsardzībai, kuri atrodas riska situācijā, arī izmantojot 

cilvēktiesību aizstāvju mehānismu (ProtectDefenders.eu), ņemot vērā aizvien lielākās 

represijas vairākās valstīs; turklāt ir jānodrošina pietiekams finansējums ES vēlēšanu 

novērošanas misijām, kas ir līdzeklis, ar kuru sniegt ieguldījumu demokrātijas institūta 

stiprināšanā un sabiedrības uzticēšanās vēlēšanu procesiem veidošanā, tādējādi veicinot 

stabilitāti un nostiprinot citus ārpolitikas mērķus; 

10. pauž nožēlu par ES iemaksas samazināšanu Eiropas Universitāšu Cilvēktiesību un 

demokratizācijas centram (EIUC) un tā tīklam Global Campus of Human Rights, jo tas 

nopietni vājinās šīs vadošās ES akadēmiskās programmas darbību; aicina Komisiju 

saglabāt finanšu piešķīrumu EIUC konsekventā līmenī salīdzinājumā ar iepriekšējām 

iemaksām; 

11. prasa pastiprināt Savienības atbalstu Tuvo Austrumu miera procesam, Palestīniešu 

pašpārvaldei un ANO Palīdzības un darba aģentūrai Palestīnas bēgļiem Tuvajos 

Austrumos (UNRWA) saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2018. gada 8. februāra rezolūciju 

par UNRWA situāciju1, ņemot vērā stāvokļa pasliktināšanos reģionā un ASV lēmumu 

krasi samazināt savu iesaisti; turpina paust satraukumu par ES finansētas humānās 

palīdzības iznīcināšanu un konfiskāciju Rietumkrastā; 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2018)0042. 
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12. pieņem zināšanai, ka ir mēreni palielināts finansējums kopējās ārpolitikas un drošības 

politikai (KĀDP), bet vienlaikus norāda, ka KĀDP budžets joprojām ir pakļauts lielam 

spiedienam, ņemot vērā arī kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) misiju 

skaita pieaugumu, kas draud 2019. gadā šo problēmu saasināt; prasa atcelt Padomes 

ierosināto samazinājumu citiem krīzes pārvarēšanas pasākumiem un darbībām, jo tas 

mazinātu elastīgumu negaidītu krīzes situāciju risināšanā, un atbilstīgi palielināt KĀDP 

budžetu; 

13. prasa piešķirt papildu līdzekļus Stabilitātes un miera veicināšanas instrumentam, ņemot 

vērā tā ievērojamo lomu reaģēšanā uz krīzēm, gatavībā krīzēm, konfliktu novēršanā un 

miera veidošanā; uzsver, ka ir svarīgi turpināt īstenot attīstības un drošības saikni 

Stabilitātes un miera veicināšanas instrumentā, un prasa piešķirt papildu līdzekļus, kas 

jāizmanto saskaņā ar pašreizējiem šā instrumenta komponentiem; 

14. uzsver ES kopējās aizsardzības politikas pakāpeniskas izstrādes nozīmi un 

nepieciešamību atbalstīt turpmāku finansējumu, lai nodrošinātu tās īstenošanu; 

15. atzinīgi vērtē Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmas (EDIDP) neseno 

pieņemšanu nolūkā atbalstīt Eiropas sadarbību un inovāciju aizsardzības jomā un tās 

iekļaušanu 2019. gada budžeta projektā; uzskata, ka kopā ar patlaban īstenoto 

sagatavošanas darbību ES pētniecībai aizsardzības jomā šī programma sniegs 

ieguldījumu Eiropas aizsardzības nozares attīstībā; uzsver MVU un uzņēmumu ar vidēji 

lielu kapitālu pārrobežu līdzdalības nozīmi; 

16. prasa palielināt atbalstu ieroču neizplatīšanas un atbruņošanās jomā saskaņā ar 

pienākumiem, kas izriet no Līguma par kodolieroču neizplatīšanu, un saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta 2016. gada 27. oktobra rezolūciju par kodoldrošību un kodolieroču 

neizplatīšanu1; 

17. prasa palielināt visu ārējās finansēšanas instrumentu iemaksas programmā Erasmus+, jo 

cilvēku savstarpējie kontakti un jauniešu mobilitāte ir starp galvenajām stratēģijām, kas 

ļauj pastiprināt ES ārējās darbības ietekmi un uzlabot tās pamanāmību mūsu 

partnervalstu sabiedrībās; 

18. atgādina, ka klimata pārmaiņu sekas jūtami ietekmē vairākus cilvēka dzīves aspektus un 

tiek aizvien vairāk izjustas jaunattīstības valstīs; prasa palielināt piešķīrumu rīcībai 

klimata jomā, labāk atspoguļojot ES ciešo apņemšanos īstenot klimata diplomātiju un 

pastiprinātu iesaistīšanos tajā. 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0424.  
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