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IEROSINĀJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko 
tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. ņemot vērā pieaugošās problēmas, kas ietekmē globālo un reģionālo stabilitāti, uzsver 
nepieciešamību būtiski palielināt apropriācijas ES ārējai darbībai jaunajā daudzgadu 
finanšu shēmā (DFS), vienlaikus saglabājot tādu ES ārpolitiku, kas balstīta uz 
demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesībām un pamatbrīvībām; norāda uz Komisijas 
ierosināto pieticīgo faktisko finansējuma palielinājumu un prasa nodrošināt lielāku 
ārējās darbības saistību relatīvu palielinājumu, kas ir jāsaglabā iestāžu sarunās;

2. atkārtoti pauž savu nostāju par to, ka Eiropas kaimiņattiecību instruments, 
Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA III) un Eiropas Demokrātijas un 
cilvēktiesību instruments, tostarp to uzdevumi un mērķi, to īpašā rakstura dēļ būtu 
jāsaglabā kā neatkarīgi instrumenti, un uzsver nepieciešamību novērst konkurenci starp 
dažādajām politikas jomām; mudina stiprināt tematisko un ģeogrāfisko programmu 
savstarpējo saikni, ņemot vērā to, ka daudzi jautājumi, piemēram, cilvēktiesības, 
dzimumu līdztiesība, nediskriminēšana attiecībā uz personām ar invaliditāti un klimata 
pārmaiņas, ir transversāli; turklāt atkārtoti prasa saglabāt pašreizējo finansiālo līdzsvaru 
to līdzekļu sadalījumā, kas paredzēti ES dienvidu un austrumu kaimiņreģioniem; 

3. atgādina, ka Stabilitātes un miera veicināšanas instruments (IcSP) ir vienīgais ES 
instruments civilo konfliktu novēršanai, kas ietver mediāciju, dialogu un samierināšanu; 
pauž nožēlu par to, ka pašreizējā Komisijas priekšlikumā kaimiņattiecību, attīstības 
sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta (NDICI) izveidei nav iekļauti tādi 
nozīmīgi IcSP aspekti kā atbalsts samierināšanas komisijām, pasākumi saistībā ar 
bērniem kareivjiem, cīņa pret šaujamieroču nelikumīgu izmantošanu vai bruņotas 
vardarbības upuru rehabilitācija; 

4. atzinīgi vērtē priekšlikumu par Eiropas Attīstības fonda (EAF) integrēšanu ES budžetā 
un aicina pastiprināt Parlamenta pārbaudes pilnvaras;

5. mudina iekļaut īpašus mērķus dzimumu līdztiesības jomā, palielinot budžeta pieejamību 
šai jomai;

6. atgādina, ka ārējās finansēšanas instrumentu pašreizējās struktūras reformai būtu 
jāpalielina pārskatatbildība, pārredzamība, demokrātiskā un parlamentārā pārrraudzība, 
efektivitāte un saskaņotība, vienlaicīgi ņemot vērā Savienības stratēģiskās prioritātes; 
uzsver, ka šos mērķus nav iespējams sasniegt bez stabilas pārvaldības struktūras, kas 
nodrošina politisku kontroli, ir balstīta uz stratēģiju, ir iekļaujoša un atbildīga un ietver 
skaidrus mērķus, kritērijus un uzraudzības un novērtēšanas mehānismus, tostarp 
uzlabotu uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes pieeju; turklāt uzsver, ka ES ārējās 
darbības veidošanā un īstenošanā ir efektīvi jāiesaista pilsoniskā sabiedrība; pauž nožēlu 
par to, ka Komisijas priekšlikumos par NDICI un IPA III praktiski nav šādu noteikumu 
par pārvaldības aspektiem un ka nav paredzēts nekāds īpašs mehānisms Eiropas 
Parlamenta iesaistei stratēģisku lēmumu pieņemšanā par prioritātēm un finansējumu; 
tādēļ norāda, ka priekšlikumi to pašreizējā redakcijā nav pieņemami;
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7. atzīst nepieciešamību palielināt elastīgumu; tomēr uzsver, ka līdzekļus, ko izmanto 
saistībā ar ierosināto rezervi “jaunām problēmām un prioritātēm”, nevar izmantot citiem 
mērķiem, piemēram, migrācijas pārvaldībai un drošībai, un ka elastīgumu nevar 
palielināt uz ilgtermiņa politikas mērķu rēķina un samazinot Eiropas Parlamenta 
iespējas īstenot tā politiskās vadības un pārbaudes tiesības; uzskata, ka ir jāiekļauj 
skaidri kritēriji par to, kā piešķirt rezerves līdzekļus, un atbilstīgs uzraudzības 
mehānisms; 

8. stingri kritizē to, ka 17. pantā paredzētie piešķīrumi, kas balstīti uz darbības rādītājiem, 
kā vienu no kritērijiem papildu finanšu piešķīrumu noteikšanai ietver arī “sadarbību 
migrācijas jomā”; uzsver, ka principa “vairāk par vairāk” sākotnējais mērķis bija veidot 
spēcīgākas partnerattiecības ar kaimiņvalstīm, kuras sekmīgāk virzās uz demokrātisku 
reformu, un ka “sadarbība migrācijas jomā” nopietni apdraud šo pieeju un ES iespējas 
ievērot LES 21. pantā paredzētos principus;

9. uzsver nepieciešamību īstenot demokrātiskākas debates par ES ārējo palīdzību, cita 
starpā vairāk iesaistot Eiropas Parlamentu ES ārējās darbības instrumentu stratēģiski 
politiskajā vadībā;

10. uzskata, ka aizsardzības kopas izdevumi būtu jāizlieto tikai aizsardzības nolūkos, 
piemēram, ar aizsardzību saistītām pasākumu darbībām Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta, Eiropas Aizsardzības fonda un programmas “Apvārsnis 
Eiropa” ietvaros, nosakot infrastruktūru un resursu divējādu izmantošanu kā galvenos 
faktorus efektīvākai aizsardzībai un ciešākai civilmilitārajai sinerģijai;

11. aicina Komisiju budžeta plānošanā ievērot dzimumu līdztiesības principu saskaņā ar 
LESD 8. pantu.
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