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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. z zaniepokojeniem odnotowuje zmniejszenie o ponad 1 mld EUR środków na 
zobowiązania w dziale 4 (Globalny wymiar Europy), co spowodowałoby, że budżet na 
działania zewnętrzne byłby niższy niż w którymkolwiek z trzech poprzednich lat; 
uważa, że w obecnej sytuacji międzynarodowej UE musi przyjąć na siebie większą, a 
nie mniejszą odpowiedzialność i że musi dysponować niezbędnymi środkami 
finansowymi, by móc to uczynić; wzywa do przyznania marginesu w wysokości ponad 
200 mln EUR w dziale 4;

2. uważa, że konieczne jest dalsze zwiększenie finansowania dla krajów Bałkanów 
Zachodnich w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II); w tym kontekście 
sprzeciwia się proponowanej redukcji funduszy przeznaczonych na wspieranie na 
Bałkanach Zachodnich reform politycznych i dostosowanie do dorobku prawnego 
Wspólnoty i zwraca się o znaczne zwiększenie tych funduszy; 

3. zauważa, że środki przyznawane Turcji pozostają na ograniczonym poziomie i uważa, 
że jest to uzasadnione poważnymi i utrzymującymi się deficytami w dziedzinie 
demokracji, praworządności i praw podstawowych w Turcji; z zadowoleniem przyjmuje 
zwiększony nacisk na wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego oraz trwające 
przechodzenie na bezpośrednie zarządzanie i zachęca Komisję do dalszego 
przyspieszenia tego przywracania równowagi;

4. wzywa do wycofania proponowanych cięć budżetowych dla krajów południowego 
sąsiedztwa w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI); przypomina, że 
wkłady z ENI na zobowiązania na rzecz Syrii i funduszu powierniczego UE dla Afryki 
nie mogą odbywać się kosztem podstawowych priorytetów ENI i wzywa do pełnego 
zrównoważenia tych dodatkowych zobowiązań zwiększeniem środków;

5. przypomina swoje stanowisko, że finansowanie wydatków administracyjnych i 
operacyjnych Europejskiej Agencji Obrony oraz stałej współpracy strukturalnej z 
budżetu Unii jest jedyną opcją przewidzianą w traktatach.


