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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jinnota bi tħassib it-tnaqqis ta' aktar minn EUR 1 biljun f'approprjazzjonijiet ta' impenn 
għall-Intestatura 4 (Ewropa Globali), li jirriżulta f'baġit għal azzjoni esterna aktar baxxa 
minn matul kwalunkwe waħda mit-tliet snin preċedenti; jemmen li fil-kuntest 
internazzjonali attwali, jeħtieġ li l-UE tieħu aktar, mhux inqas responsabbiltà u li 
għandha tkun mogħnija bir-riżorsi finanzjarji neċessarji sabiex tkun tista' tagħmel dan; 
jitlob li jiġi allokat marġni ta' aktar minn EUR 200 miljun fl-Intestatura 4;

2. Jemmen li hija meħtieġa żieda ulterjuri fil-finanzjament għall-pajjiżi tal-Balkani tal-
Punent taħt l-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA II); f'dan ir-rigward, 
ma japprovax it-tnaqqis propost tal-fondi ddedikati għall-appoġġ tar-riformi politiċi u l-
allinjament mal-acquis fil-Balkani tal-Punent u minflok jitlob żieda sostanzjali; 

3. Jinnota li l-allokazzjonijiet għat-Turkija għadhom f'livell imnaqqas u jemmen li dan 
huwa ġġustifikat min-nuqqasijiet serji u persistenti fl-oqsma tad-demokrazija, l-istat 
tad-dritt u d-drittijiet fundamentali fit-Turkija; jilqa' ż-żieda fl-enfasi fuq l-appoġġ għas-
soċjetà ċivili u l-bidla kontinwa lejn ġestjoni diretta u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tħaffef 
aktar dan ir-riekwilibriju;

4. Jitlob li jitreġġa' lura t-tnaqqis baġitarju propost għall-pajjiżi fil-Viċinat tan-Nofsinhar 
taħt l-Istrument Ewropew ta' Viċinat (ENI); itenni li l-kontribuzzjonijiet mill-ENI għall-
wegħda tas-Sirja u l-Fond Fiduċjarju tal-UE għall-Afrika m'għandhomx isiru għad-
detriment tal-prijoritajiet ewlenin tal-ENI u jitlob li dawn l-impenji addizzjonali jiġu 
kkumpensati bis-sħiħ permezz ta' rinforzi;

5. Itenni l-fehma tiegħu li l-finanzjament tan-nefqiet amministrattivi u operattivi tal-
Aġenzija Ewropea għad-Difiża u ta' kooperazzjoni strutturata permanenti mill-baġit tal-
Unjoni huwa l-unika għażla skont it-Trattati.


