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JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli a 4. fejezet alá tartozó kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok idei évhez 
viszonyított növekedését, amelyre a jelentős csökkentések után sürgősen szükség van, 
ugyanakkor megjegyzi, hogy a növekedés még mindig nem elegendő az Unió 
szükségleteinek kielégítéséhez; hangsúlyozza, hogy a Lisszaboni Szerződésben 
meghatározott ambiciózus célok teljesítéséhez feltétlenül biztosítani kell a megfelelő 
forrásokat az Unió globális tevékenységei számára;

2. különös aggodalommal veszi tudomásul az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz 
esetében végrehajtott csökkentéseket, amelyeket az elmúlt évben hasonlóan jelentős 
csökkentések előztek meg; miközben elismeri, hogy ez összhangban áll az Európai 
Szomszédsági Támogatási Eszköz többéves programozásával, hangsúlyozza, hogy az 
Unió keleti és déli szomszédságában jelenleg tapasztalható helyzet nem teszi lehetővé az 
Unió szerepvállalásának gyengítését, és nyomatékosan felszólít a két régió számára 
elkülönített források összegének érdemi növelésére;

3. rámutat különösen arra, hogy ismét elégtelen összegű forrást különítettek el a 
költségvetésben a közel-keleti békefolyamatra, Palesztinára és az UNRWA-ra, és kéri 
elegendő forrás rendelkezésre bocsátását;

4. rámutat arra az aggasztó helyzetre, hogy a 4. fejezet alá tartozó kifizetési előirányzatok – a 
Bizottság által az idei évhez képest tervezett jelentős emelés ellenére – nem biztos, hogy 
ki fogják elégíteni a helyileg felmerülő követelményeket;

5. különös aggodalommal veszi tudomásul a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz 
kifizetési előirányzatainak jelentős mértékű csökkentését, miután az eszköz már az idei 
évben is a kifizetési előirányzatok hiányával küzd, amit az újabb csökkentések tovább 
súlyosbíthatnak;

6. rámutat annak fontosságára, hogy az EKSZ elegendő forrásban részesüljön egy iráni uniós 
küldöttség megnyitásához, összhangban az EU Iránnal kapcsolatos stratégiájáról szóló 
2014. április 3-i európai parlamenti állásfoglalással.


