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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przyjmuje z zadowoleniem wzrost środków na zobowiązania i na płatności w dziale 4 w 
porównaniu z rokiem bieżącym, który to wzrost jest pilnie potrzebny po poważnych 
cięciach, ale zauważa, że nadal niewystarczająco odpowiada on potrzebom UE; podkreśla, 
że kwestią o zasadniczym znaczeniu jest zapewnienie odpowiedniego finansowania 
działań globalnych UE, aby mogła ona realizować ambitne cele zawarte w traktacie 
lizbońskim;

2. odnotowuje ze szczególnym niepokojem cięcia zastosowane do Europejskiego 
Instrumentu Sąsiedztwa, będące kontynuacją równie poważnych cięć zastosowanych w 
zeszłym roku; przyznając, że jest to zgodne z wieloletnim programowaniem tego 
instrumentu, podkreśla, iż obecna sytuacja zarówno we wschodnim, jak i południowym 
sąsiedztwie nie pozwala na osłabienie zaangażowania UE, oraz stanowczo wzywa do 
wyraźnego zwiększenia kwoty funduszy przyznanych obu regionom;

3. zauważa w szczególności, że w budżecie ponownie zarezerwowano niewystarczające 
finansowanie na rzecz procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, Palestyny i agencji 
UNRWA, oraz wnosi o zapewnienie wystarczających funduszy;

4. podkreśla niepokojącą sytuację dotyczącą środków na płatności w dziale 4, które pomimo 
przewidzianego przez Komisję znacznego wzrostu w porównaniu z rokiem bieżącym 
mogą nie zaspokajać lokalnych potrzeb;

5. ze szczególną troską odnotowuje poważne cięcia w środkach na płatności na rzecz 
Instrumentu na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju, który już teraz odczuwa 
braki w tych środkach w roku bieżącym, a nowe cięcia mogą tylko zaostrzyć tę sytuację;

6. podkreśla znaczenie zapewnienia ESDZ wystarczających środków na otwarcie delegatury 
UE w Iranie, zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 3 kwietnia 2014 r. w 
sprawie strategii UE wobec Iranu.


