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IEROSINĀJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā 
iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka 2021. budžeta gads ir pirmais gads daudzgadu finanšu shēmā (DFS) 2021.–
2027. gadam; turklāt norāda, ka lielākā daļa ārējās darbības izdevumu ir koncentrēti 
Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentā (NDICI), 
par kuru joprojām notiek iestāžu likumdošanas sarunas;

2. pauž nožēlu par to, ka Komisijas ierosinātā jaunā nomenklatūra ārējās darbības sadaļai 
nav tik detalizēta kā iepriekšējā nomenklatūra, samazinot pārredzamību un kontroli un 
ierobežojot budžeta lēmējinstitūcijas spēju izdarīt budžeta izvēles, kas atspoguļo 
politiskās prioritātes; tādēļ uzstāj, ka ir vajadzīga diferencētāka budžeta struktūra ar 
budžeta pozīcijām, kas paredzētas svarīgākajiem saņēmējiem un apakšreģioniem;

3. noraida ievērojamos samazinājumus 6. izdevumu kategorijā Eiropadomes 2020. gada 
21. jūlija vienošanās par DFS ietvaros, kas pašreizējā finanšu plānošanas periodā 
paredzētu NDICI mazāku līdzekļu apmēru nekā iepriekšējiem instrumentiem;

4. prasa palielināt finansējuma līmeni visām NDICI iekļautajām ģeogrāfiskajām un 
tematiskajām programmām atbilstīgi Parlamenta nostājai pirmajā lasījumā attiecībā uz 
NDICI; atkārtoti pauž nostāju par to, ka NDICI tematiskās programmas, tostarp attiecībā 
uz cilvēktiesībām un demokrātiju un ES vēlēšanu novērošanas misijām, būtu jāstiprina, 
lai Savienība varētu saglabāt savu nozīmīgo lomu šajās prioritārajās jomās; 

5. uzsver nepieciešamību palielināt finansējumu Rietumbalkānu valstīm un austrumu un 
dienvidu kaimiņreģiona valstīm, lai atbalstītu šo valstu politiskās un ekonomiskas 
reformas, īpaši koncentrējoties uz centīgākajiem partneriem saskaņā ar principu “vairāk 
naudas par labākiem rezultātiem, mazāk naudas par sliktākiem rezultātiem”; 

6. atzinīgi vērtē to, ka Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta (IPA III) finansējums ir 
vairāk vērsts uz tā dēvētajiem pamatprincipiem, jo īpaši demokrātiju, tiesiskumu, 
cilvēktiesību un pamattiesību ievērošanu, labu pārvaldību un pilsonisko sabiedrību, kā 
arī tiešiem personiskiem kontaktiem.


