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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. σημειώνει με ανησυχία τη μείωση άνω του 1 δισεκατομμυρίου EUR σε πιστώσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων για τον τομέα 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο), με αποτέλεσμα να 
μειωθεί ο προϋπολογισμός για την εξωτερική δράση σε σχέση με τα τρία προηγούμενα 
έτη· πιστεύει ότι στο σημερινό διεθνές πλαίσιο, η ΕΕ πρέπει να αναλαμβάνει 
περισσότερες και όχι λιγότερες ευθύνες και ότι οφείλει να εφοδιάζεται με τους 
αναγκαίους χρηματοδοτικούς πόρους για να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στην 
υποχρέωση αυτή· ζητεί να διατεθεί περιθώριο άνω των 200 εκατομμυρίων EUR στον 
τομέα 4·

2. φρονεί ότι χρειάζεται περαιτέρω αύξηση της χρηματοδότησης για τις χώρες των 
Δυτικών Βαλκανίων στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ)· 
αποδοκιμάζει, εν προκειμένω, την προτεινόμενη μείωση των κονδυλίων που 
προορίζονται για τη στήριξη των πολιτικών μεταρρυθμίσεων και την ευθυγράμμιση με 
το κεκτημένο στα Δυτικά Βαλκάνια, και ζητεί αντ’ αυτού να αυξηθούν ουσιαστικά τα 
εν λόγω κονδύλια· 

3. σημειώνει ότι τα κονδύλια για την Τουρκία εξακολουθούν να είναι μειωμένα και 
πιστεύει ότι αυτό δικαιολογείται από τα σοβαρά και επίμονα ελλείμματα στους τομείς 
της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην 
Τουρκία· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μεγαλύτερη επικέντρωση στη στήριξη 
της κοινωνίας των πολιτών και τη συνεχιζόμενη μεταστροφή προς την άμεση 
διαχείριση και ενθαρρύνει την Επιτροπή να επιταχύνει περαιτέρω αυτή την 
αποκατάσταση ισορροπίας·

4. ζητεί την αντιστροφή των προτεινόμενων περικοπών στον προϋπολογισμό για τις χώρες 
της Νότιας Γειτονίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ)· 
επαναλαμβάνει ότι οι συνεισφορές από τον ΕΜΓ στη δέσμευση για τη Συρία και το 
καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική δεν πρέπει να αποβαίνουν εις βάρος 
των βασικών προτεραιοτήτων του ΕΜΓ, και ζητεί οι εν λόγω πρόσθετες αναλήψεις 
υποχρεώσεων να αντισταθμίζονται πλήρως από ενισχύσεις·

5. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η χρηματοδότηση των διοικητικών και 
επιχειρησιακών δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και της μόνιμης 
διαρθρωμένης συνεργασίας από τον προϋπολογισμό της Ένωσης είναι η μόνη επιλογή 
που προβλέπεται στις Συνθήκες.


