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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 1. izdevumu kategorijā (Globālā Eiropa) ir paredzēts saistību
apropriāciju apmēru samazināt 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 ES ir jāuzņemas lielāka, nevis mazāka
atbildība, un ir jāpiešķir tai nepieciešamie finanšu resursi, lai ES šo atbildību varētu
uzņemties; prasa 4. izdevumu kategorijā piešķirt rezervi vairāk nekā 200 miljonu EUR
apmērā;

2.

uzskata, ka ir nepieciešams vēl vairāk palielināt finansējumu Rietumbalkānu valstīm
Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta (IPA II) satvarā; 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 zemākā līmenī, un uzskata, ka tas ir pamatoti,
ņemot vērā to, ka Turcijā pastāvīgi vērojami nopietni trūkumi demokrātijas, tiesiskuma
un pamattiesību jomā; atzinīgi vērtē to, ka pastiprināta uzmanība tiek pievērsta tam, lai
atbalstītu pilsonisko sabiedrību un turpinātu pāreju uz tiešo pārvaldību, un mudina
Komisiju turpināt šo līdzsvara atjaunošanu;

4.

aicina atcelt dienvidu kaimiņvalstīm 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;

5.

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