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POBUDE

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja povečanje sredstev za prevzem obveznosti in plačila v razdelku 4 v 
primerjavi z letošnjim letom, saj je to po občutnem zmanjšanju nujno potrebno, vseeno 
pa ugotavlja, da je povečanje še vedno premajhno glede na potrebe EU; poudarja, da je 
bistvenega pomena zagotoviti ustrezno financiranje za globalne dejavnosti EU, če se 
želijo uresničiti ambiciozni cilji iz Lizbonske pogodbe;

2. z izrazito zaskrbljenostjo opaža zmanjšanje sredstev za evropski sosedski instrument, ki 
sledi podobnemu drastičnemu zmanjšanju v preteklem letu; priznava sicer, da je to v 
skladu z večletnim načrtom za evropski sosedski instrument, a poudarja, da trenutne 
razmere v sosedstvu, tako na vzhodu kot na jugu, ne dopuščajo slabitve prizadevanj EU, 
zato odločno poziva k občutnemu povečanju sredstev za obe regiji;

3. opaža zlasti, da je bilo v proračunu ponovno predvidenih premalo sredstev za mirovni 
proces na Bližnjem vzhodu, Palestino in UNRWA, ter prosi, da se zagotovijo zadostna 
sredstva;

4. izpostavlja zaskrbljujoče razmere, povezane odobritvami plačil v razdelku 4, ki utegnejo 
biti premajhne za potrebe na terenu, čeprav Komisija predvideva občutno povečanje 
sredstev v primerjavi s tekočim letom;

5. s posebno zaskrbljenostjo opaža drastično zmanjšanje sredstev za plačila za instrument 
za prispevanje k stabilnosti in miru, ki že v tekočem letu trpi zaradi pomanjkanja 
sredstev za plačila, nova zmanjšanja sredstev pa lahko položaj tega instrumenta samo 
poslabšajo;

6. poudarja, da je pomembno ESZD zagotoviti dovolj sredstev za odprtje delegacije EU v 
Iranu v skladu z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 3. aprila 2014 o strategiji EU 
do Irana.


