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FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over forhøjelsen af forpligtelses- og betalingsbevillinger under udgiftsområde 4 
i forhold til indeværende år, som er bydende nødvendig efter kraftige nedskæringer, men 
bemærker, at forhøjelsen stadig er utilstrækkelig til at matche EU's behov; understreger, at 
det er af afgørende betydning at sikre passende finansiering af EU's globale aktiviteter, 
hvis det skal kunne leve op til de ambitiøse mål, der er opstillet i Lissabontraktaten;

2. bemærker med særlig bekymring nedskæringerne i det europæiske naboskabsinstrument, 
som følger i kølvandet på tilsvarende kraftige nedskæringer sidste år; understreger, selv 
om det erkendes, at dette er i overensstemmelse med den flerårige programmering af ENI, 
at den aktuelle situation i naboskabsområdet, både det østlige og det sydlige, ikke giver 
mulighed for at svække EU's engagement, og opfordrer indtrængende til, at 
finansieringsbeløbet til begge regioner forhøjes betydeligt;

3. bemærker navnlig, at der igen er budgetteret med utilstrækkelige midler til 
Mellemøstfredsprocessen, Palæstina og UNRWA, og anmoder om, at der tilvejebringes 
tilstrækkelige midler;

4. fremhæver den bekymrende situation med hensyn til betalingsbevillinger under 
udgiftsområde 4, som trods den betydelige forhøjelse i forhold til indeværende år, som 
Kommissionen har regnet med, muligvis ikke vil kunne opfylde behovene rundt omkring;

5. bemærker med særlig bekymring de kraftige nedskæringer i betalingsbevillingerne til 
instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred, som allerede i indeværende år er ramt af en 
mangel på betalingsbevillinger, der kun kan blive forværret af de nye nedskæringer;

6. understreger vigtigheden af at give EU-Udenrigstjenesten tilstrækkelige midler til at åbne 
en EU-delegation i Iran i tråd med Europa-Parlamentets beslutning af 3. april 2014 om 
EU's strategi over for Iran.


