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JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. aggodalommal állapítja meg, hogy a 4. fejezet (Globális Európa) kötelezettségvállalási 
előirányzatai több mint 1 milliárd euróval csökkennek, és így a külső tevékenységekre 
alacsonyabb költségvetés állna rendelkezésre, mint az előző három év bármelyikében; 
úgy véli, hogy a jelenlegi nemzetközi környezetben az EU-nak nem kisebb, hanem 
nagyobb felelősséget kell vállalnia, ahhoz pedig, hogy ezt megtehesse, biztosítani kell 
számára a szükséges pénzügyi forrásokat; felszólít több mint 200 millió eurós 
mozgástér allokációjára a 4. fejezetben;

2. úgy véli, hogy tovább kell növelni a nyugat-balkáni országoknak szóló finanszírozást az 
Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) keretében; e tekintetben kifogásolja a 
politikai reformok, valamint az uniós vívmányokkal való összhang nyugat-balkáni 
megvalósításának támogatását célzó források javasolt csökkentését, és ehelyett azok 
jelentős mértékű növelését szorgalmazza; 

3. megjegyzi, hogy Törökország tekintetében továbbra is csökkentett szintű juttatások 
állnak rendelkezésre, amit a demokrácia, a jogállamiság és az alapjogok terén 
Törökországban tapasztalható komoly és tartós hiányosságok miatt indokoltnak tart; 
üdvözli, hogy nagyobb hangsúlyt kap a civil társadalom támogatása, valamint töretlen a 
közvetlen irányítás felé való elmozdulás, és arra ösztönzi a Bizottságot, hogy tegye még 
gyorsabbá az egyensúlyi állapot helyreállítását;

4. felszólít az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) déli szomszédság országait 
érintő tervezett költségvetés-csökkentésének visszavonására; újfent megjegyzi, hogy az 
ENI alapvető prioritásai nem láthatják kárát a Szíriával kapcsolatos felajánláshoz és az 
„Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért” alaphoz nyújtott ENI-hozzájárulásoknak, 
valamint felszólít e további kötelezettségvállalások egészének emelésekkel történő 
ellensúlyozására;

5. ismételten hangot ad azon véleményének, hogy a Szerződések értelmében az Európai 
Védelmi Ügynökség és az állandó strukturált együttműködés igazgatási és működési 
kiadásai kizárólag az uniós költségvetésből finanszírozhatók.


