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PASIŪLYMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina tai, kad, palyginti su šiais metais, buvo numatyta daugiau 4 išlaidų 
kategorijos įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų, nes jų skubiai reikėjo po itin didelio 
lėšų sumažinimo, tačiau pažymi, kad šis padidinimas vis dar nepakankamas, kad būtų 
patenkinti ES poreikiai; pabrėžia, jog norint, kad ES pasiektų savo ambicingus tikslus, 
numatytus Lisabonos sutartyje, nepaprastai svarbu užtikrinti tinkamą jos veiklos pasaulio 
mastu finansavimą;

2. ypač susirūpinęs pažymi, kad Europos kaimynystės priemonei (EKP) numatyta skirti 
mažiau lėšų po to, kai jos jau buvo labai sumažintos praėjusiais metais; pripažindamas, 
kad šis sumažinimas atitinka daugiametį EKP programavimą, pabrėžia, kad dabartinė 
padėtis rytinėse ir pietinėse kaimyninėse šalyse nesudaro galimybės mažinti ES 
įsipareigojimo, ir primygtinai ragina iš esmės padidinti abiems regionams skiriamų lėšų 
sumą;

3. ypač pažymi, kad vėl nepakankamai biudžeto lėšų numatyta Artimųjų Rytų taikos 
procesui, Palestinai ir Jungtinių Tautų pagalbos ir darbo Palestinos pabėgėliams 
organizacijai (JTPDO), ir prašo skirti pakankamai lėšų;

4. atkreipia dėmesį į susirūpinimą keliančią 4 išlaidų kategorijos mokėjimų asignavimų 
padėtį, dėl kurios, nepaisant to, kad Komisija numatė skirti žymiai daugiau asignavimų 
palyginus su šiais metais, gali būti nepatenkinti poreikiai vietoje;

5. ypač susirūpinęs pažymi, kad buvo labai sumažinti priemonei, kuria prisidedama prie 
stabilumo ir taikos, skiriami mokėjimų asignavimai, kai šiais metais šiai priemonei jau ir 
taip trūksta mokėjimų asignavimų ir ši padėtis tik pablogės dar labiau sumažinus lėšas;

6. pabrėžia, kad svarbu numatyti pakankamai lėšų EIVT, kad ji galėtų įsteigti ES delegaciją 
Irane, laikydamasi Europos Parlamento 2014 m. balandžio 3 d. rezoliucijos dėl ES 
strategijos Irano klausimu.


