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IEROSINĀJUMI

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

1. ar bažām norāda, ka 4. izdevumu kategorijā (Globālā Eiropa) ir paredzēts samazināt 
saistību apropriāciju apmēru par vairāk nekā 1 miljardu EUR, un tā rezultātā ārējās 
darbības budžeta apmērs būtu mazāks nekā jebkurā no trim iepriekšējiem gadiem; 
uzskata, ka pašreizējā starptautiskajā situācijā, ņemot vērā neskaitāmās problēmas 
Eiropas kaimiņreģionos un citviet pasaulē, ES sadarbībā ar tās dalībvalstīm ir 
jāuzņemas lielāka, nevis mazāka atbildība, un ir jāpiešķir tai nepieciešamie finanšu 
resursi; prasa 4. izdevumu kategorijā piešķirt rezervi vairāk nekā 200 miljonu EUR 
apmērā, tostarp reaģēšanai krīzes situācijās, konfliktu novēršanai, miera veidošanai un 
gatavībai krīzēm;

2. uzskata, ka ir nepieciešams Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta (IPA II) satvarā 
vēl vairāk palielināt finansējumu Rietumbalkānu valstīm, jo īpaši demokrātisku 
institūciju darbības, tiesiskuma, labas pārvaldības un publiskās administrācijas jomās; 
norāda, ka Komisija ir ieteikusi sākt pievienošanās sarunas ar Albāniju un 
Ziemeļmaķedoniju; uzsver, ka ir svarīgi turēt solījumu un sākt pievienošanās sarunas 
jau 2019. gadā; šajā sakarībā nepiekrīt tam, ka tiek ierosināts samazināt Rietumbalkānu 
valstīm līdzekļus, kas paredzēti politisko reformu atbalstam un saskaņošanai ar acquis, 
un prasa tā vietā būtiski palielināt šo līdzekļu apmēru;

3. norāda, ka piešķīrumi Turcijai joprojām ir samazināti, un uzskata, ka tas ir pamatoti, 
ņemot vērā to, ka Turcijā pastāvīgi vērojami nopietni trūkumi demokrātijas, tiesiskuma 
un pamattiesību jomā; aicina Komisiju cieši uzraudzīt situāciju un, ja nepieciešams, 
izdarīt korekcijas finansiālā atbalsta sniegšanā, vienlaikus saglabājot saiknes ar Turcijas 
iedzīvotājiem; atzinīgi vērtē to, ka pastiprināta uzmanība tiek pievērsta tam, lai 
atbalstītu pilsonisko sabiedrību, jo īpaši demokrātijas un tiesiskuma jomā, un turpinātu 
pāreju uz tiešo pārvaldību, un mudina Komisiju turpināt šo līdzsvara atjaunošanu;

4. uzsver to, ka par prioritāti būtu jānosaka ES austrumu un dienvidu kaimiņreģionu 
stabilitāte; īpaši uzsver nepieciešamību atbalstīt tādas svarīgas valstis kā Ukraina, 
Moldova, Tunisija un Gruzija, kurās ir vērojams nozīmīgs progress, kas būtu jāatzīst un 
jāatbalsta; atgādina, ka ir svarīgi saglabāt augstu ES atbalsta un iesaistes līmeni Eiropas 
kaimiņreģionu stabilitātes nodrošināšanā, vienlaikus ņemot vērā partnervalstu 
apņemšanos īstenot savas visaptverošu reformu programmas, jo īpaši tādās jomās kā 
demokrātija, tiesiskums un cilvēktiesības; turklāt atgādina, ka, ņemot vērā pastāvīgo 
drošības apdraudējumu un drošības vides pasliktināšanos pie ES austrumu robežām, ir 
svarīgi turpināt uzticēšanās veidošanu ar austrumu partnervalstīm, un piešķirt 
pietiekamu finansējumu stabilitātes un demokrātijas veidošanai reģionā, jo īpaši 
attiecībā uz Ukrainu un pašreizējo konfliktsituāciju, ko Austrumukrainā izraisījusi 
Krievija; atbalsta to, ka ES Pārraudzības misija Gruzijā uzņemas spēcīgāku un 
pamanāmāku lomu, ņemot vērā aizvien lielāku Krievijas agresiju pret Gruziju; uzsver, 
ka Moldovas gadījumā ES vajadzētu izmantot politisko impulsu un nodrošināt spēcīgu 
finansiālo atbalstu, lai varētu notikt vajadzīgās demokrātiskās, ekonomiskās un sociālās 
reformas;
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5. prasa palielināt finansējumu, kas paredzēts cīņai pret dezinformācijas kampaņām, kuras 
apdraud demokrātiskos procesus Savienības kaimiņreģionos;

6. atgādina, ka valstis dienvidu kaimiņreģionā saskaras ar milzīgu spiedienu, ko radījuši 
nemieri reģionā, tostarp konflikti Sīrijā un Lībijā, ekstrēmisma palielināšanās un ar to 
saistītās bēgļu un migrantu plūsmas, un uzskata, ka pašreizējās problēmas varētu 
atrisināt, palielinot centienus un piešķirot lielāku finansējumu uzticēšanās veidošanas 
pasākumiem; aicina atcelt dienvidu kaimiņreģionam paredzētā budžeta ierosināto 
samazinājumu Eiropas kaimiņattiecību instrumenta (EKI) satvarā; atkārtoti norāda, ka 
Sīrijai izmaksātie līdzekļi no EKI un iemaksas ES trasta fondā Āfrikai nedrīkst notikt uz 
EKI galveno prioritāšu rēķina, un prasa pilnībā kompensēt šīs papildu saistības, 
piešķirot lielākus līdzekļus;

7. atzinīgi vērtē apņemšanos, kas tika pausta Briseles III konferencē “Atbalsts Sīrijas un 
reģiona nākotnei”, un uzsver, ka papildus piešķirtajiem 560 miljoniem EUR ES ir 
jāapņemas veidot ilgu un stabilu iesaisti reģionā; uzsver to organizāciju centienus, kuras 
Sīrijā strādā pierādījumu vākšanas jomā, un prasa saglabāt pierādījumus par visu 
konfliktā iesaistīto pušu izdarītajiem kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci, 
nosakot to par pamata prioritāti;

8. prasa palielināt ES atbalstu divu valstu risinājuma dzīvotspējai, Palestīniešu 
pašpārvaldei, pilsoniskajai sabiedrībai Izraēlā un Palestīnā un ANO Palīdzības un darba 
aģentūrai Palestīnas bēgļiem Tuvajos Austrumos (UNRWA); ar bažām ņem vērā 
nesenos apgalvojumus par to, ka dažas UNRWA amatpersonas ir ļaunprātīgi 
izmantojušas savas pilnvaras, un sagaida, ka attiecībā uz šiem jautājumiem tiks veikta 
pilnīga un pārredzama izmeklēšana un rūpīga ārēja pārbaude; turpina paust satraukumu 
par joprojām notiekošu ES finansētas humānās palīdzības iznīcināšanu un konfiskāciju 
Rietumkrastā;

9. prasa atjaunot pilnvaras ES īpašajam pārstāvim Vidusjūras dienvidu reģionā, jo viņš 
būtu virzītājspēks ES sadarbībai ar šo reģionu un nodrošinātu lielāku ES pamanāmību;

10. prasa piešķirt lielāku finansējumu Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentam 
(EIDHR); atkārtoti, tostarp izmantojot cilvēktiesību aizstāvju mehānismu 
(ProtectDefenders.eu), pauž stingru atbalstu cilvēktiesību aizstāvjiem, jo īpaši tiem, kuri 
tiek visvairāk apdraudēti;

11. uzsver nepieciešamību atbalstīt un aizsargāt LGBTI+ kopienu visā pasaulē; prasa 
piešķirt ES finansējumu, lai atbalstītu LGBTI+ kopienas valstīs, kurās to tiesības ir 
apdraudētas;

12. uzsver ES vēlēšanu novērošanas misiju svarīgo nozīmi demokrātisko institūciju 
stiprināšanā un sabiedrības uzticēšanās vēlēšanu procesam veidošanā, tādējādi sekmējot 
stabilitāti un palīdzot īstenot citus ārpolitikas mērķus, tostarp miera veidošanu; norāda, 
ka ir svarīgi uzlabot vēlēšanu novērošanas misijas un palielināt to finansējumu; norāda, 
ka ar ierosināto līdzekļu palielinājumu jo īpaši būtu jātiecas spēcīgāk atbalstīt vietējās 
pilsoniskās sabiedrības vēlēšanu novērošanas organizācijas, līdz 25 % no EIDHR kopējā 
budžeta atvēlot vēlēšanu novērošanas misiju finansēšanai; mudina Komisiju veicināt 
lielāku konkurenci starp pakalpojumu sniedzējiem, lai palielinātu efektivitāti un 
lietderību;
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13. uzsver ES kopējās aizsardzības politikas pakāpeniskas izstrādes nozīmi un 
nepieciešamību atbalstīt turpmāku finansējumu, lai nodrošinātu tās īstenošanu; atkārtoti 
pauž stingru atbalstu Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmai (EDIDP) 
un atzinīgi vērtē to, ka tai budžeta projektā ir piešķirti 255 miljoni EUR; atgādina par 
Eiropas Aizsardzības fonda (EAF) svarīgo lomu turpmāko gadu budžetos, jo īpaši 
nākamajā daudzgadu finanšu shēmā; aicina dalībvalstis vairāk izmantot šīs finansēšanas 
iespējas;

14. atkārtoti pauž viedokli, ka Eiropas Aizsardzības aģentūras administratīvo un darbības 
izdevumu un pastāvīgās strukturētās sadarbības finansēšana no Savienības budžeta ir 
vienīgā Līgumos paredzētā iespēja;

15. uzskata, ka vairāk līdzekļu būtu jāparedz civilo konfliktu novēršanas, mediācijas un 
samierināšanas centieniem, jo īpaši ES dienvidu un austrumu kaimiņreģionos;

16. uzsver sekas, ko attiecībā uz ES ārējo darbību radīs klimata pārmaiņas; uzsver 
nepieciešamību reaģēt uz ārkārtas stāvokli klimata jomā, ievērojami palielinot to fondu 
skaitu, kuri būtu paredzēti darbam pie klimata mērķu sasniegšanas un diplomātijas 
klimata jomā;

17. uzsver ES atbildību attiecībā uz atbalsta sniegšanu Arktikas aizsardzībai; uzsver to, ka ir 
svarīgi veidot saskaņotāku ES politiku attiecībā uz Arktiku;

18. uzsver izšķirošo nepieciešamību izskaust seksuālu un ar dzimumu saistītu vardarbību, 
nepieļaujot, ka to plaši un sistemātiski izmanto kā kara līdzekli; prasa izmantot ES 
finansējumu, lai atbalstītu visā pasaulē personas, kuras cietušas no vardarbības, kas 
saistīta ar dzimumu, un sieviešu tiesības piekļūt droša un legāla aborta iespējām;

19. prasa palielināt finansējumu projektiem, kas vērsti uz to, lai sniegtu atbalstu bēgļiem no 
Venecuēlas, kuri ir devušies uz kaimiņvalstīm, tostarp dalībvalstu teritorijām Karību 
jūras reģionā;

20. pauž sarūgtinājumu par sieviešu zemo īpatsvaru vidējā un augstākā vadības līmeņa 
amatos (attiecīgi 25 % un 13 %); aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieku / Savienības 
augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos rakstiski apņemties nodrošināt 
sieviešu pieņemšanu vadošos amatos, nosakot par mērķi to, ka līdz 2024. gadam 50 % 
delegāciju vadītāju amatu būtu jāieņem sievietēm;

21. norāda uz to, ka neparedzētu krīžu gadījumā ir vajadzīgs budžeta elastīgums un rīcības 
brīvība, un tādēļ atgādina par to, ka ir jānodrošina gatavība un spējas vajadzības 
gadījumā rīkoties ātri un efektīvi;

22. atgādina, ka pašreizējā budžeta priekšlikuma pamatā ir budžets, kurā visa 2020. gada 
garumā ir paredzētas Apvienotās Karalistes iemaksas pilnā apmērā.
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