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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по бюджети да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства увеличаването на бюджетните кредити за поети задължения и 
бюджетните кредити за плащания по функция 4 в сравнение с текущата година като 
неотложна необходимост след извършените големи съкращения, но отбелязва, че 
увеличението все още не е достатъчно, за да отговори на потребностите на ЕС; 
подчертава, че е от жизненоважно значение да се осигури подходящо финансиране 
за всички дейности на ЕС, ако се цели постигане на амбициозните цели, заложени в 
Договора от Лисабон;

2. отбелязва с особена загриженост намаляването на средствата за Европейския 
инструмент за съседство, следващо също толкова сериозните съкращения, 
приложени през миналата година; като признава, че това е в съответствие с 
многогодишната програма на Европейския инструмент за съседство, подчертава, че 
настоящата ситуация в съседните източни и южни държави не позволява отслабване 
на ангажимента на ЕС и настоятелно призовава за значително увеличаване на 
средствата, отпускани за двата региона;

3. отбелязва по-специално, че за пореден път се отпуска недостатъчно финансиране за 
мирния процес в Близкия изток, Палестина и Агенцията на ООН за подпомагане и 
строителство за палестинските бежанци в Близкия изток и призовава за 
предоставянето на достатъчно средства;

4. подчертава тревожното положение с бюджетните кредити за плащания по функция 
4, които въпреки значителното увеличение в сравнение с текущата година, 
предвидено от Комисията, може да не отговарят на местните потребности;

5. отбелязва с особена загриженост големите съкращения на бюджетни кредити за 
плащания за Инструмента за стабилност и мир, който вече страда от недостиг на 
бюджетни кредити за плащания през текущата година, като положението може да се 
изостри още повече в резултат на новите съкращения;

6. подчертава, че е важно на ЕСВД да се предоставят достатъчно средства за 
създаването на делегация на ЕС в Иран, в съответствие с резолюцията на 
Европейския парламент от 3 април 2014 г. относно стратегията на ЕС спрямо Иран.


