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NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do návrhu 
usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. se znepokojením konstatuje snížení prostředků na závazky v okruhu 4 (Globální 
Evropa) o více než 1 miliardu EUR, které by vedlo k tomu, že rozpočet na vnější 
činnost by byl nižší než kdykoli za předcházející tři roky; je přesvědčen, že v 
současném mezinárodním kontextu musí EU převzít nikoli méně, ale naopak více 
odpovědnosti a že aby tak mohla učinit, musí disponovat nezbytnými finančními zdroji; 
žádá, aby byla přidělena rezerva ve výši více než 200 milionů EUR v rozpětí okruhu 4;

2. je přesvědčen, že do budoucna je třeba navýšit financování pro země západního 
Balkánu z nástroje předvstupní pomoci (NPP II); v této souvislosti nesouhlasí s 
navrhovaným snížením prostředků vyčleněných na podporu politických reforem a 
přizpůsobování se acquis v zemích západního Balkánu a požaduje naopak výrazné 
navýšení těchto prostředků; 

3. konstatuje, že prostředky vyčleněné pro Turecko zůstávají i nadále na nízké úrovni, a je 
přesvědčen, že tato situace je odůvodněna vážnými a setrvalými nedostatky v oblasti 
demokracie, právního státu a základních práv panujícími v Turecku; vítá posílené 
zaměření na podporu občanské společnosti a vybízí Komisi, aby tento proces 
přizpůsobování dále urychlila;

4. vyzývá ke zrušení navrhovaných rozpočtových škrtů u jižních sousedů Unie v rámci 
evropského nástroje sousedství (ENI); opakuje, že příspěvky určené k plnění příslibu 
prostředků pro Sýrii z nástroje ENI a ze svěřenského fondu EU pro Afriku nesmějí být 
na úkor klíčových priorit nástroje ENI, a vyzývá k tomu, aby byly tyto dodatečné 
závazky v plné míře kompenzovány zvýšením prostředků;

5. opakuje své stanovisko, podle nějž je financování správních a provozních výdajů 
Evropské obranné agentury a stálé strukturované spolupráce z rozpočtu Unie jedinou 
možností, kterou umožňují Smlouvy.


