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NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do 
svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá skutečnost, že se oproti letošnímu roku prostředky na závazky a na platby v okruhu 4 
zvyšují, což bylo po drastických škrtech naléhavě nutné, poznamenává však, že toto 
zvýšení stále není dostatečné k naplnění potřeb EU; zdůrazňuje, že je životně důležité 
zajistit odpovídající financování globálních aktivit EU, pokud má splnit ambiciózní cíle 
vytyčené v Lisabonské smlouvě;

2. se zvláštním znepokojením bere na vědomí snížení provedená u evropského nástroje 
sousedství, která následují podobně výrazná snížení, která byla provedena loni; uznává 
sice, že se tak děje v souladu s víceletým plánem pro tento nástroj, zdůrazňuje však, že při 
současné situaci v sousedství, jak na východě, tak na jihu, není možné ubrat na 
angažovanosti EU, a důrazně naléhá na to, aby se částka prostředků přidělených na oba 
tyto regiony výrazně zvýšila;

3. konstatuje zejména, že znovu byly do rozpočtu zapsány nedostatečné prostředky na 
mírový proces na Blízkém východě, na Palestinu a UNRWA, a žádá, aby byly poskytnuty 
prostředky v dostatečné výši;

4. zdůrazňuje znepokojivou situaci, pokud jde o prostředky na platby v okruhu 4, jejichž 
výše i přes výrazné navýšení oproti letošnímu roku, které Komise předpokládá, nemusí 
stačit reálným požadavkům;

5. s obzvláštním znepokojením bere na vědomí výrazné škrty v prostředcích na platby u 
nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru, který již v letošním roce trpí nedostatkem 
prostředků na platby a kritický stav mohou tyto nové škrty jen vyhrotit;

6. zdůrazňuje, že je důležité poskytnout ESVČ dostatečné prostředky na otevření delegace 
EU v Íránu v souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 3. dubna 2014 o 
strategii EU vůči Íránu.


