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WSKAZÓWKI 

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. podkreśla, że UE musi zmierzyć się z licznymi wyzwaniami, które zagrażają stabilności 

i bezpieczeństwu w regionie i na świecie i które wymagają strategicznych, 

długoterminowych działań zewnętrznych w ramach prawdziwie europejskiej polityki 

zagranicznej opierającej się na wartościach; przypomina, że w deklaracji rzymskiej 

przywódcy UE wyrazili ambicję dążenia do Unii, która będzie wielka w ważnych 

kwestiach, a w mniej istotnych będzie działała z umiarem; podkreśla, jak dużą wartość 

dodaną ma dla obywateli UE wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa; domaga 

się, aby podczas ustalania wieloletnich ram finansowych (WRF) wykazano się ambicją i 

odzwierciedlono tę wysoką wartość dodaną poprzez znaczne podwyższenie środków na 

działania zewnętrzne (dział 4), dzięki czemu wspólna polityka zagraniczna stanie się 

podstawową funkcją i odpowiedzialnością UE, zgodnie z wyzwaniami współczesnego 

świata oraz nowymi priorytetami Europy; 

2. podkreśla, że podwyższenie i ukierunkowanie finansowania w obszarach 

strategicznych, takich jak pomoc na rzecz rozwoju, eliminacja ubóstwa, cele 

zrównoważonego rozwoju, wzmocnienie międzynarodowego porządku opartego na 

zasadach, odbudowa pokryzysowa, dobre rządy oraz wspieranie odporności 

środowiskowej, gospodarczej i społecznej w krajach partnerskich, jest niezbędne, aby 

skutecznie reagować na szczeblu europejskim na współczesne wyzwania światowe, w 

tym naruszanie praw człowieka, zagrożenia bezpieczeństwa i konflikty zbrojne, 

cyberataki, terroryzm, radykalizacja postaw, propaganda, celowa dezinformacja, klęski 

żywiołowe i zmiana klimatu, a także wyzwania związane z uchodźcami i migrantami 

będące wynikiem niektórych z powyższych problemów; zwraca uwagę, że 

podwyższone finansowanie powinno być ukierunkowane na nowe priorytety Europy, z 

których część odzwierciedlono w globalnej strategii UE, odnowionej europejskiej 

polityce sąsiedztwa, polityce rozszerzenia i w europejskim planie działań w sektorze 

obrony; podkreśla, że UE powinna również wzmocnić swoje zdolności instytucjonalne 

w celu uzyskania większego wpływu w ramach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa;  

3. wzywa do likwidacji luki między strategicznymi priorytetami politycznymi UE i 

instrumentami finansowania zewnętrznego; podkreśla, że określeniu nowych 

priorytetów w zakresie działań zewnętrznych i współpracy w dziedzinie obrony na 

szczeblu UE powinny towarzyszyć nowe zasoby, zarówno na poziomie operacyjnym, 

jak i administracyjnym, aby zapewnić wiarygodność i skuteczność działań 

zewnętrznych; 

4. przypomina o znaczeniu większej elastyczności, która umożliwia uruchomienie 

dodatkowych środków, w celu reagowania na nieprzewidziane sytuacje oraz 

wykorzystywania niezaangażowanych środków w kolejnych latach; zwraca uwagę na 

potrzebę zapewnienia dostępności zasobów, aby móc reagować na szybko rozwijające 

się nowe zagrożenia, takie jak wojna hybrydowa i cyberataki; podkreśla jednak, że nie 

należy dążyć do większej elastyczności kosztem długoterminowych celów politycznych 

lub realizowanych już programów, które przynoszą pożądane rezultaty; wzywa do 
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znaczącego wzmocnienia mechanizmów elastyczności (instrumentów szczególnych) w 

WRF, a jednocześnie do wzmocnienia strategicznych wytycznych politycznych; 

ponownie wyraża poparcie dla wniosku Komisji w sprawie stworzenia stałej rezerwy 

kryzysowej UE, aby unikać rozwiązań ad hoc, takich jak tworzenie funduszy 

powierniczych; 

5. wzywa do uproszczenia i racjonalizacji instrumentów finansowania zewnętrznego, na 

przykład w drodze połączenia w jeden instrument wszystkich istniejących już 

tematycznych instrumentów finansowania zewnętrznego należących do zakresu 

kompetencji Komisji Spraw Zagranicznych (Instrument na rzecz Przyczyniania się do 

Stabilności i Pokoju (IcSP), Instrument Partnerstwa i Europejski Instrument na rzecz 

Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR)); sugeruje, że takie połączenie 

mogłoby obejmować Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju i ujęty 

w budżecie Europejski Fundusz Rozwoju (z wyłączeniem Instrumentu na rzecz Pokoju 

w Afryce), co należy uzgodnić z Komisją Rozwoju jako komisją przedmiotowo 

właściwą; domaga się jednak, aby obecnie stosowany Instrument Pomocy 

Przedakcesyjnej (IPA II) oraz Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI) funkcjonowały 

w dalszym ciągu jako osobne instrumenty ze względu na ich szczególny charakter 

polityczny i finansowy; podkreśla, że łączenie instrumentów powinno być w 

najwyższym możliwym stopniu uzależnione od umotywowania politycznego nowego 

instrumentu tematycznego i zapewnienia przewidywalności długoterminowego 

finansowania wszystkich programów, przy czym należy jednocześnie zagwarantować 

duży stopień elastyczności; uważa ponadto, że uproszczenie struktury wymaga 

odpowiednich mechanizmów kontroli i równowagi oraz właściwej przejrzystości, a 

także większego wkładu Parlamentu w politykę strategiczną i nadzór nad wdrażaniem;  

6. zwraca uwagę, że fundusze powiernicze powstały, ponieważ w budżecie UE brakuje 

zasobów i elastyczności, których wymaga szybka i kompleksowa reakcja na poważne 

sytuacje kryzysowe; uważa, że istniejące już fundusze powiernicze UE mogą stanowić 

wartość dodaną dzięki łączeniu finansowania na potrzeby konkretnych sytuacji; 

zauważa, że umotywowana politycznie zwykła zmiana klasyfikacji lub restrukturyzacja 

obecnych funduszy UE nie skutkuje podwyższeniem środków, a tylko przyczynia się do 

ich większej złożoności pod względem kontroli demokratycznej i budżetowej; 

przypomina, że nie można zmieniać pierwotnych celów unijnych instrumentów 

finansowych, gdy instrumenty te są umieszczane w dziale dotyczącym funduszu 

powierniczego; zwraca uwagę na potrzebę zaostrzenia kontroli parlamentarnej działań 

podejmowanych w ramach funduszy powierniczych Unii na rzecz działań 

zewnętrznych, unijnego Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji oraz Wspólnej 

drogi naprzód w kwestiach migracji w stosunkach między UE a Afganistanem oraz 

podobnych inicjatyw w przyszłości; przypomina, że takie instrumenty ad hoc nie 

powinny być objęte budżetem UE, a jedynie wykorzystywane w przypadku, gdy 

Komisja przedstawi wyraźne dowody na to, że spełniono wymogi dotyczące unijnej 

wartości dodanej i dodatkowości; przypomina o znaczeniu podstawowej zasady 

jedności budżetu UE; popiera wykorzystywanie innowacyjnych form współpracy 

finansowej, takich jak łączenie dotacji i pożyczek z międzynarodowych i europejskich 

instytucji finansowych, w tym Europejskiego Banku Inwestycyjnego; 

7. uważa, że unijne instrumenty finansowania zewnętrznego są niezbędne dla zapewnienia 

skuteczności działań zewnętrznych UE, w szczególności w krajach objętych europejską 
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polityką sąsiedztwa (Europejski Instrument Sąsiedztwa) oraz w krajach 

przygotowujących się do członkostwa w UE (IPA II); wzywa do poprawy spójności 

instrumentów finansowania zewnętrznego i koordynacji pomiędzy nimi; zwraca uwagę, 

że w programie będącym następcą ENI należy położyć większy nacisk na 

demokratyzację, stabilizację, procesy pokojowe, odbudowę i odporność po zakończeniu 

kryzysu, zarówno na wschodzie, jak i na południu, a także zapewnić większe wsparcie 

dla wzrostu i zatrudnienia, szczególnie zatrudnienia młodych absolwentów; wzywa 

Komisję, by w ramach programowania przyszłego ENI przeznaczyła znaczniejsze 

wsparcie finansowe na rzecz projektów promujących lokalne zatrudnienie młodych 

ludzi;  

8. podkreśla, że należy wzmocnić podejście zorientowane na wyniki w ramach IPA II, 

dostępnego dla państw kandydujących do UE i potencjalnych kandydatów, w ramach 

pomocy przedakcesyjnej po roku 2020, aby skutecznie przyczynić się do 

demokratyzacji tych krajów i ich rozwoju gospodarczego i społecznego, zwłaszcza ze 

względu na aktualną sytuację polityczną w regionie Bałkanów Zachodnich; zwraca 

uwagę, że instrumenty finansowe muszą gwarantować szybką reakcję na rozwój 

sytuacji politycznej oraz być ukierunkowane na wspieranie społeczeństwa 

obywatelskiego w sytuacjach, gdy nie są respektowane demokracja i praworządność; 

przypomina o wartości zasady „więcej za więcej” i wzywa Komisję do aktywnego 

korzystania w tym względzie z możliwości dostępnych na mocy odpowiednich 

przepisów; wzywa Komisję, by opracowała środki prawne umożliwiające zamrażanie 

funduszy przeznaczonych dla organów rządowych w przypadku poważnego i stałego 

regresu politycznego; apeluje do Komisji, by w przyszłych WRF wstrzymała 

przekazywanie środków finansowych na rzecz Turcji, dopóki nie zostaną spełnione 

jasne kryteria referencyjne, oraz by przekierowywała te środki na rzecz tureckich 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego; 

9. domaga się zapewnienia większej spójności i promowania bardziej zrównoważonego 

dialogu politycznego z krajami partnerskimi; ponownie podkreśla potrzebę 

udoskonalenia systemów monitorowania i oceny w celu badania skuteczności oraz aby 

poprawić efektywność finansowania unijnego; podkreśla, że w ramach wszystkich 

instrumentów UE powinna dążyć do osiągnięcia większej widoczności projektów i 

inicjatyw UE, zarówno w krajach trzecich, jak i w samej Unii; 

10. kładzie nacisk na fakt, że wsparcie praworządności, demokracji, praw człowieka i 

równouprawnienia płci powinno pozostać głównym elementem unijnej polityki 

zagranicznej, jest również zdania, że kwestie te powinny pozostać kwestiami 

przekrojowymi we wszystkich instrumentach i celach polityki zagranicznej UE, 

zwłaszcza w kontekście bieżących wydarzeń na Bałkanach Zachodnich, w krajach 

objętych europejską polityką sąsiedztwa oraz krajach spoza tego obszaru. przypomina 

również, że wsparciu temu muszą towarzyszyć działania na rzecz wspierania wzrostu 

gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, które są korzystne dla 

wszystkich, w szczególności dla kobiet i ludzi młodych; domaga się, aby zwrócono 

baczniejszą uwagę na większe wsparcie wolności wypowiedzi w ramach instrumentów 

finansowania, aby budować odporność na dezinformację; podkreśla w szczególności 

rolę europejskiej inicjatywy na rzecz demokracji i praw człowieka oraz programu 

będącego jej następcą po roku 2020, w tym jej rolę we wspieraniu obserwacji wyborów; 
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11. zwraca uwagę na wewnętrzny potencjał IcSP, jeżeli chodzi o promowanie 

bezpieczeństwa i integralności granic UE oraz działań UE na rzecz pokoju i stabilności 

na całym świecie, zwłaszcza w regionach, w których popełniono wiele zbrodni 

przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych i ludobójstwa. 
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