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SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută majorarea creditelor de angajament și a creditelor de plată de la rubrica 4 
comparativ cu prezentul exercițiu, aceasta fiind necesară de urgență în urma reducerilor 
drastice ale creditelor, însă relevă faptul că această majorare este în continuare insuficientă 
pentru a acoperi nevoile de finanțare ale UE; subliniază faptul că este extrem de important 
să se asigure o finanțare adecvată pentru activitățile UE pe plan mondial, pentru a garanta 
faptul că UE poate îndeplini obiectivele ambițioase stabilite în Tratatul de la Lisabona;

2. ia act cu îngrijorare de reducerile aplicate în ceea ce privește Instrumentul european de 
vecinătate, care au fost precedate de reduceri la fel de drastice în exercițiul anterior; deși 
recunoaște că aceste reduceri sunt în conformitate cu programarea multianuală a IEV, 
subliniază faptul că situația actuală din vecinătatea estică și sudică a Uniunii nu permite o 
slăbire a angajamentelor UE și solicită cu fermitate o majorare substanțială a fondurilor 
alocate ambelor regiuni;

3. remarcă, în special, faptul că finanțarea prevăzută de actualul proiect de buget pentru 
procesul de pace din Orientul Mijlociu, Palestina și UNRWA este, și de această dată,
insuficientă și solicită să se asigure o finanțare corespunzătoare în acest domeniu;

4. pune în evidență situația problematică a creditelor de plată de la rubrica 4, care, în ciuda 
unei majorări substanțiale în raport cu prezentul exercițiu prevăzute de Comisie, nu sunt 
suficiente pentru a face față provocărilor de pe teren;

5. ia act cu deosebită preocupare de reducerile drastice ale creditelor de plată alocate 
instrumentului care contribuie la stabilitate și pace, în condițiile în care s-a constatat deja
în cursul prezentului exercițiu un deficit de credite de plată în finanțarea acestui 
instrument, noile reduceri agravând, în mod inevitabil, acest deficit;

6. subliniază faptul că este important să se asigure suficiente fonduri pentru SEAE, cu scopul 
de a face posibilă deschiderea unei delegații a UE în Iran, în conformitate cu Rezoluția 
Parlamentului European din 3 aprilie 2014 referitoare la strategia UE privind Iranul.


