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POBUDE

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so sredstva za obveznosti v razdelku 4 (Evropa v svetu) 
manjša za več kot 1 milijardo EUR, kar pomeni, da bo proračun za zunanje delovanje 
nižji kot v preteklih treh letih; meni, da bi morala EU v trenutni mednarodni situaciji 
prevzeti večjo odgovornost, ne manjše, in da bi morala v ta namen dobiti potrebna 
finančna sredstva; poziva, da se dodeli razlika do zgornje meje v razdelku 4, ki znaša 
več kot 200 milijonov EUR;

2. meni, da je potrebno dodatno povečanje finančnih sredstev za zahodnobalkanske države 
v instrumentu za predpristopno pomoč (IPA II); glede na to se ne strinja s predlaganim 
zmanjšanjem sredstev za politične reforme in usklajevanje s pravnim redom Unije na 
zahodnem Balkanu ter namesto tega poziva k občutnemu povečanju; 

3. je seznanjen, da je bilo Turčiji znova dodeljenih manj sredstev, in meni, da je to 
upravičeno zaradi tamkajšnjih hudih in trajnih pomanjkljivosti na področju 
demokracije, pravne države in temeljnih pravic; pozdravlja večjo osredotočenost na 
podporo civilni družbi in nadaljnje preusmerjanje k neposrednemu upravljanju ter 
spodbuja Komisijo, naj ta procesa še pospeši;

4. poziva, da se predlagani proračunski rezi za države južne soseščine v okviru evropskega 
instrumenta sosedstva razveljavijo; znova poudarja, da prispevek iz tega instrumenta za 
uresničitev zavez Siriji in za skrbniški sklad EU za Afriko ne sme iti na račun osrednjih 
prednostnih nalog tega instrumenta, in poziva, da se dodatne obveznosti v celoti 
pokrijejo z dodatnimi povišanjem sredstev;

5. znova izraža stališče, da je kritje upravnih in operativnih odhodkov Evropske obrambne 
agencije in stalnega strukturiranega sodelovanja iz proračuna Unije edina možnost, 
predvidena v ustanovnih pogodbah.


