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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по бюджети да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва със загриженост намаляването с над 1 милиард евро на бюджетните 
кредити за поети задължения по функция 4 („Глобална Европа“), което би довело 
до бюджет за външна дейност, който е по-нисък от този през предходните три 
години; счита, че в настоящия международен контекст ЕС трябва да поеме 
повече, а не по-малко отговорност, и че трябва да разполага с необходимите 
финансови средства, за да може да направи това; призовава за разпределянето на 
маржа от над 200 милиона евро по функция 4;

2. счита, че е необходимо допълнително увеличаване на финансирането за 
държавите от Западните Балкани в рамките на Инструмента за 
предприсъединителна помощ (ИПП II); във връзка с това не одобрява 
предложеното намаляване на средствата, предназначени за подкрепа на 
политическите реформи и привеждането в съответствие с достиженията на 
правото на ЕС в Западните Балкани, и изисква вместо това значително 
увеличение; 

3. отбелязва, че разпределените за Турция средства остават в намален размер, и 
счита, че това е оправдано с оглед на сериозните и постоянни дефицити в 
областта на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в 
Турция; приветства засиленото внимание към подкрепата за гражданското 
общество и продължаващия преход към пряко управление и насърчава Комисията 
да ускори още повече това ребалансиране;

4. призовава за отмяна на предложените бюджетни съкращения за държавите от 
южното съседство в рамките на Европейския инструмент за съседство (ЕИС); 
отново заявява, че приносът от ЕИС за ангажимента за Сирия и Доверителния 
фонд на ЕС за Африка не трябва да бъде за сметка на основните приоритети на 
ЕИС, и призовава тези допълнителни ангажименти да бъдат изцяло компенсирани 
с допълнителни средства;

5. отново изразява становището си, че финансирането на административните и 
оперативните разходи на Европейската агенция по отбрана и на постоянното 
структурирано сътрудничество от бюджета на Съюза е единствената възможност 
съгласно Договорите.


