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SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

1. ia act cu îngrijorare de reducerea cu peste 1 miliard EUR a creditelor de angajament de 
la rubrica 4 (Europa globală), ceea ce ar avea drept rezultat un buget pentru acțiuni 
externe mai scăzut decât în oricare dintre cei trei ani precedenți; consideră că, în 
contextul internațional actual, UE trebuie să își asume mai multă, nu mai puțină 
responsabilitate și trebuie să dispună de resursele financiare necesare pentru a putea face 
acest lucru; solicită alocarea unei marje de peste 200 de milioane EUR la rubrica 4;

2. este de părere că este necesară o creștere suplimentară a finanțării pentru țările din 
Balcanii de Vest în cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II); în 
acest sens, dezaprobă reducerea propusă a fondurilor destinate sprijinirii reformelor 
politice și alinierii la acquis în Balcanii de Vest și solicită, în schimb, o creștere 
substanțială; 

3. ia act de faptul că alocările pentru Turcia rămân la un nivel redus și consideră că acest 
lucru este justificat de deficitele grave și persistente din domeniul democrației, statului 
de drept și drepturilor fundamentale în Turcia; salută accentul sporit pe sprijinirea 
societății civile și pe reorientarea continuă către gestiunea directă și încurajează Comisia 
să accelereze și mai mult această reechilibrare;

4. solicită anularea reducerilor bugetare propuse pentru țările din vecinătatea sudică în 
temeiul Instrumentului european de vecinătate (IEV); reiterează faptul că contribuțiile 
de la IEV pentru angajamentul privind Siria și Fondul fiduciar al UE pentru Africa nu 
trebuie să fie în detrimentul priorităților de bază ale IEV și solicită ca aceste 
angajamente suplimentare să fie pe deplin compensate prin majorări;

5. își reiterează opinia potrivit căreia finanțarea cheltuielilor administrative și de 
funcționare ale Agenției Europene de Apărare și a cooperării permanente structurate de 
la bugetul Uniunii este singura opțiune în temeiul tratatelor.


