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NÁVRHY

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

1. so znepokojením konštatuje zníženie viazaných rozpočtových prostriedkov v okruhu 4 
(Globálna Európa) o viac ako 1 miliardu EUR, čo by malo za následok rozpočet na 
vonkajšiu činnosť, ktorý bude nižší než počas ktoréhokoľvek z troch predchádzajúcich 
rokov; domnieva sa, že v súčasnom medzinárodnom kontexte musí EÚ prevziať väčšiu, 
a nie menšiu zodpovednosť a že na to musí byť vybavená potrebnými finančnými 
zdrojmi; žiada, aby sa pridelila rezerva vo výške viac ako 200 miliónov EUR v okruhu 
4;

2. domnieva sa, že je potrebné ďalšie zvýšenie finančných prostriedkov pre krajiny 
západného Balkánu v rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPA II); v tejto súvislosti 
nesúhlasí s navrhovaným znížením finančných prostriedkov určených na podporu 
politických reforiem a zosúladenia s acquis na západnom Balkáne a žiada namiesto toho 
podstatné zvýšenie; 

3. poznamenáva, že pridelené prostriedky pre Turecko sú naďalej na nižšej úrovni, a 
vyjadruje presvedčenie, že je to odôvodnené závažným a trvalým deficitom v oblasti 
demokracie, právneho štátu a základných práv v Turecku; víta väčšie zameranie na 
podporu občianskej spoločnosti a pokračujúcu zmenu smerom k priamemu riadeniu a 
nabáda Komisiu, aby toto vyváženie ďalej urýchlila;

4. žiada zrušenie navrhovaných rozpočtových škrtov pre krajiny južného susedstva v 
rámci nástroja európskeho susedstva (ENI); opätovne zdôrazňuje, že príspevky z ENI 
pre prísľub pre Sýriu a z trustového fondu EÚ pre Afriku nesmú byť na úkor hlavných 
priorít ENI a žiada, aby boli tieto dodatočné záväzky plne kompenzované posilnením;

5. opakuje svoj názor, že financovanie administratívnych a prevádzkových výdavkov 
Európskej obrannej agentúry a stálej štruktúrovanej spolupráce z rozpočtu Únie je 
jedinou možnosťou v rámci zmlúv.


