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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa' ż-żieda fl-approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament fl-Intestatura 4 meta 
mqabbla mas-sena attwali bħala meħtieġa b'mod urġenti wara tnaqqis kbir iżda jinnota li 
ż-żieda għadha insuffiċjenti biex tilħaq il-ħtiġijiet tal-UE; jenfasizza li huwa importanti 
ħafna li jkun żgurat finanzjament xieraq għall-attivitajiet globali tal-UE jekk għandhom 
jintlaħqu l-miri ambizzjużi stabbiliti fit-Trattat ta' Lisbona;

2. Jinnota bi tħassib speċjali t-tnaqqis applikat għall-Istrument Ewropew ta' Viċinat, li jsegwi 
tnaqqis kbir simili applikat is-sena li għaddiet; filwaqt li jirrikonoxxi li dan huwa 
konformi mal-programmar pluriennali tal-Istrument Ewropew ta' Viċinat, jenfasizza li s-
sitwazzjoni attwali fil-Viċinat, kemm fil-Lvant kif ukoll fin-Nofsinhar, ma tippermettix li 
l-impenn tal-UE jiddgħajjef u jħeġġeġ b'mod qawwi biex l-ammonti ta' fondi allokati liż-
żewġ reġjuni jiżdiedu b'mod sostanzjali;

3. Jinnota, b'mod partikolari, li għal darb'oħra ma ġiex ibbaġitjat biżżejjed finanzjament 
għall-Proċess ta' Paċi fil-Lvant Nofsani, il-Palestina u l-UNRWA u jitlob li jingħataw 
biżżejjed fondi;

4. Jenfasizza s-sitwazzjoni inkwetanti fir-rigward tal-krediti ta' pagament fl-Intestatura 4, li 
minkejja ż-żieda sostantiva meta mqabbla mas-sena attwali prevista mill-Kummissjoni, 
tista' ma tissodisfax ir-rekwiżiti fuq l-art;

5. Jinnota bi tħassib partikolari t-tnaqqis kbir f'approprjazzjonijiet ta' pagament għall-
Istrument li jikkontribwixxi għall-Istabbiltà u l-Paċi li diġà qed isofri minn nuqqas fl-
approprjazzjonijiet ta' pagament matul is-sena attwali li jista' biss jiggrava bi tnaqqis ġdid;

6. Jenfasizza l-importanza li s-SEAE jingħata biżżejjed fondi għall-ftuħ ta' delegazzjoni tal-
UE fl-Iran b'mod konformi mar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' April 2014 
dwar l-istrateġija tal-UE lejn l-Iran.


