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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. Επιδοκιμάζει την αύξηση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων 
πληρωμών στον Τομέα 4 σε σύγκριση με το τρέχον έτος και τη θεωρεί επειγόντως 
απαραίτητη μετά από σημαντικές περικοπές αλλά επισημαίνει ότι η αύξηση εξακολουθεί 
να μην επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της ΕΕ· τονίζει ότι έχει ζωτική σημασία να 
εξασφαλισθεί η κατάλληλη χρηματοδότηση για το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΕΕ 
προκειμένου να ανταποκριθεί στους φιλόδοξους στόχους που τέθηκαν στη συνθήκη της 
Λισαβόνας·

2. επισημαίνει με ιδιαίτερη ανησυχία τις μειώσεις που επιβλήθηκαν στον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Γειτονίας , οι οποίες έρχονται μετά τις εξίσου σοβαρές μειώσεις που 
εφαρμόστηκαν το προηγούμενο έτος· αναγνωρίζοντας συγχρόνως ότι αυτό συμβαδίζει με 
τον πολυετή προγραμματισμό του ΕΜΓ, τονίζει ότι η τρέχουσα κατάσταση τόσο στην 
Ανατολική όσο και στην Νότια Γειτονία, δεν επιτρέπει εξασθένηση της δέσμευσης της 
ΕΕ και παροτρύνει θερμά να αυξηθεί σημαντικά το ποσό των κεφαλαίων που διατίθενται 
στις δύο αυτές περιοχές·  

3. τονίζει συγκεκριμένα ότι ακόμη μια φορά έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό ανεπαρκής 
χρηματοδότηση για την Ειρηνευτική  διαδικασία στη Μέση Ανατολή, την Παλαιστίνη και 
το Γραφείο Αρωγής και Έργων των ΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς 
Ανατολή (UNRWA) και ζητεί να χορηγηθούν επαρκείς πόροι·

4. τονίζει την ανησυχητική κατάσταση σε σχέση με τις πιστώσεις πληρωμών στον Τομέα 4, 
οι οποίες, παρά την σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το τρέχον έτος που προβλέπεται 
από την Επιτροπή, μπορεί να μην ικανοποιήσει τις επί τόπου ανάγκες·

5. επισημαίνει με ιδιαίτερη ανησυχία τις μεγάλες περικοπές σε πιστώσεις πληρωμών για το 
Μέσο που συμβάλει στην Σταθερότητα και την Ειρήνη το οποίο ήδη ευρίσκεται σε 
δυσχερή θέση μετά από το έλλειμμα των πιστώσεων πληρωμών κατά το τρέχον έτος που 
μπορεί μόνον να οξυνθεί με τις νέες περικοπές·

6. τονίζει τη σημασία να χορηγηθούν επαρκείς πιστώσεις στην ΕΥΕΔ για το άνοιγμα 
αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Ιράν σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις 3 Απριλίου 2014 σχετικά με την στρατηγική της ΕΕ έναντι του Ιράν.


