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NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta zvýšenie viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov v okruhu 4 v porovnaní 
s bežným rozpočtovým rokom, ktoré je po rozsiahlych škrtoch naliehavo potrebné, no 
poznamenáva, že zvýšenie je stále nedostatočné na to, aby sa splnili potreby EÚ; 
zdôrazňuje, že je veľmi dôležité zabezpečiť primerané financovanie globálnych činností 
EÚ, aby mohla plniť svoje ambiciózne ciele stanovené v Lisabonskej zmluve;

2. s osobitným znepokojením berie na vedomie zníženia v rámci nástroja európskeho 
susedstva, ktoré nadväzujú na podobné rozsiahle zníženia uplatnené v minulom roku; hoci 
uznáva, že je to v súlade s viacročným plánovaním týkajúcim sa nástroja európskeho 
susedstva, zdôrazňuje, že súčasná situácia v oblasti susedstva, a to východného i južného, 
nedovoľuje oslabenie záväzku EÚ, pričom dôrazne vyzýva na značné zvýšenie 
prostriedkov pridelených obom regiónom;

3. poznamenáva najmä, že na mierový proces na Blízkom východe, pre Palestínu a pre 
Agentúru Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych 
utečencov (UNRWA) sa opäť vyčlenili nedostatočné rozpočtové prostriedky, a žiada 
poskytnutie dostatočných financií;

4. poukazuje na znepokojujúcu situáciu v súvislosti s prostriedkami na platby v okruhu 4, 
ktoré napriek podstatnému zvýšeniu v porovnaní s bežným rozpočtovým rokom, ktoré 
plánuje Komisia, nemusia stačiť na splnenie požiadaviek na mieste;

5. s osobitným znepokojením berie na vedomie výrazné škrty v platobných rozpočtových 
prostriedkoch na nástroj na podporu stability a mieru, na ktorý sú už teraz v priebehu 
bežného rozpočtového roka vynakladané nedostatočné platobné rozpočtové prostriedky, 
pričom nové škrty môžu len prehĺbiť tento nedostatok;

6. zdôrazňuje, že je dôležité poskytnúť ESVČ dostatočné prostriedky na zriadenie delegácie 
EÚ v Iráne v súlade s uznesením Európskeho parlamentu z 3. apríla 2014 o stratégii EÚ 
pre Irán.


