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NÁVRHY 

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do návrhu 

usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy: 

1. oceňuje zvýšení prostředků na závazky v okruhu 4, ačkoli podotýká, že převážná část 

tohoto zvýšení vyplývá z většího příspěvku určeného na nástroj pro uprchlíky 

v Turecku (FRiT); zdůrazňuje, že vzhledem k četným problémům, s nimiž se EU potýká 

na mezinárodní scéně, může být vnější činnost věrohodná pouze v případě, že budou 

poskytnuty dostatečné zdroje; 

2. vyjadřuje znepokojení nad tím, že návrh rozpočtu kompletně vyčerpává rozpětí 

v okruhu 4, což ponechává Unii velmi malý manévrovací prostor pro případ 

nepředvídaných vnějších krizí; 

3. zdůrazňuje strategický význam poskytování dostatečných finančních prostředků na 

potřeby západního Balkánu, tedy oblasti, která představuje pro EU klíčovou prioritu, 

s cílem konsolidovat její směřování k přistoupení a vyjadřuje v tomto ohledu politování 

nad návrhem snížit příděl na politickou reformu v zemích západního Balkánu o 10 

milionů EUR; žádá, aby tento trend byl zvrácen s přihlédnutím k tomu, že politické 

reformy jsou páteří každé demokratické transformace a implicitně procesu přistoupení 

k EU; zdůrazňuje, že je nutné zajistit dostatečné prostředky na financování akčního 

plánu strategie pro západní Balkán na období 2018–2020, přičemž prioritou by měla být 

podpora právního státu a regionální integrace; požaduje, aby se příspěvek z NPP II do 

programu Erasmus + zdvojnásobil, jak předpokládá strategie; 

4. v souladu se zásadou podmíněnosti podporuje snížení částky přidělené Turecku ve 

všech rozpočtových položkách s ohledem na to, že v zemi se stále zhoršuje stav 

právního státu, demokracie a základních práv; současně je třeba dále posílit přímou 

podporu občanské společnosti a mezilidských kontaktů, a to v souvislosti se sílící 

polarizací turecké společnosti a s opatřeními orgánů, která jsou namířena proti 

základním právům a svobodám a proti obráncům lidských práv po pokusu o převrat; 

v tomto směru je třeba klást zvláštní důraz na svobodu sdělovacích prostředků a práva 

komunity LGBTI; 

5. zastává názor, že by měl být zachován aktuální poměr příspěvků do nástroje FRiT 

z rozpočtu Unie (1 miliarda EUR) a od členských států (2 miliardy EUR); vyzývá 

k tomu, aby příspěvek na FRiT navržený na rok 2019 byl odpovídajícím způsobem 

upraven v souladu s postojem Parlamentu vyjádřeným v jeho usnesení ze dne 5. 

července 2018 o mandátu pro třístranné jednání o návrhu rozpočtu na rok 20191; 

mimoto je třeba zajistit, aby žádné příspěvky z okruhu 4 určené na nástroj FRiT nevedly 

ke snížení dostupných prostředků na stávající programy; dále trvá na nutnosti bedlivě 

sledovat použití prostředků z nástroje FRiT s cílem zajistit, aby tyto prostředky byly 

přímo zaměřeny na projekty pro uprchlíky a nebyly využívány k jiným účelům; vyzývá 

Komisi, aby pravidelně podávala rozpočtovému orgánu zprávy o souladu 

financovaných činností s příslušným právním základem; 

6. s politováním konstatuje snížení finanční podpory na posílení hospodářského rozvoje 
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turecké komunity na Kypru; žádá, aby byl rozpočet obnoven na současných úrovních 

bez jakéhokoli snížení; 

7. zdůrazňuje strategický význam blízkého východního a jižního sousedství EU; 

zdůrazňuje, že situace v jižním sousedství je pro Unii i nadále významnou výzvou; je 

znepokojen tím, že evropský nástroj sousedství bude i v roce 2019 pod značným tlakem, 

který se ještě zvýší tím, že prostředky z tohoto nástroje budou používány k financování 

závazků v Sýrii a projektů v rámci nouzového svěřenského fondu EU pro Afriku; žádá, 

aby tyto nové závazky byly plně kompenzovány zvýšeními prostředků; vítá zvýšení 

prostředků na závazky týkající se budování důvěry, bezpečnosti a prevence a řešení 

konfliktů ve středomořských zemích; zdůrazňuje v této souvislosti, že je nutná náležitá 

podpora pro zranitelné skupiny, zejména děti (bez doprovodu), ženy a oběti sexuálního 

násilí v ozbrojených konfliktech i mimo ně; 

8. vítá záměr Komise nadále poskytovat zvýšenou podporu Ukrajině, zejména pokud jde o 

přetrvávající konflikt na východě Ukrajiny, a  Tunisku, především v boji proti chudobě 

a nezaměstnanosti mladých lidí; v souvislosti s nedávným politickým vývojem v Libyi 

žádá více finančních prostředků na podporu stabilizace Libye, a to i s ohledem na 

podporu občanské společnosti a dodržování norem v oblasti lidských práv a 

mezinárodního práva; zvláštní pozornost je v tomto ohledu třeba věnovat tomu, aby 

finanční prostředky EU poskytované Libyi nebyly používány na financování 

svévolného zadržování a zadržování zranitelných osob, především dětí, v souladu 

s obecnými zásadami EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte, a tomu, aby 

zacházení s migranty probíhalo v plném souladu s mezinárodními lidskoprávními 

normami; konstatuje, že stabilizace Libye bude jen prvním krokem a že bude třeba 

dalšího úsilí ve snaze o rekonstrukci a reformy; vyzývá k větší podpoře politických 

reforem a demokratických procesů v Gruzii a v Moldavské republice; trvá na tom, že je 

třeba řádně sledovat provádění a pokrok reforem v dotčených partnerských zemích. 

9. žádá více finančních prostředků z evropského nástroje pro demokracii a lidská práva, 

které by byly určeny na ochranu ohrožených obránců lidských práv, mimo jiné 

prostřednictvím mechanismu EU pro obránce lidských práv (ProtectDefenders.eu), a to 

s ohledem na tvrdé zákroky v řadě zemí; kromě toho musí být zajištěno dostatečné 

financování volebních pozorovatelských misí EU jakožto prostředku, jak přispět 

k posílení demokratických institucí a budování důvěry veřejnosti ve volební procesy, a 

podpořit tak stabilitu a posílit další cíle zahraniční politiky; 

10. lituje snížení příspěvku EU na Evropské meziuniverzitní centrum pro lidská práva a 

demokratizaci (EIUC) a na jeho globální kampus lidských práv (Global Campus of 

Human Rights), které vážně naruší fungování tohoto stěžejního akademického 

programu EU; vyzývá Komisi, aby zachovala finanční příspěvek na centrum EIUC na 

úrovni, která bude shodná s minulými příspěvky; 

11. žádá, aby v souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 8. února 2018 o situaci 

agentury UNRWA (Agentury OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských 

uprchlíků na Blízkém východě)1 byla posílena podpora Unie určená mírovému procesu 

na Blízkém východě, palestinské samosprávě a agentuře UNRWA s ohledem na 

zhoršující se situaci na místě a rozhodnutí Spojených států výrazně omezit svou 
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angažovanost  v této oblasti; je i nadále znepokojen ničením a zabavováním 

humanitární pomoci financované EU na Západním břehu; 

12. bere na vědomí mírné navýšení ve financování společné zahraniční a bezpečnostní 

politiky (SZBP), ale současně poznamenává, že rozpočet SZBP je i nadále pod velkým 

tlakem a v důsledku zvýšení počtu misí společné bezpečnostní a obranné politiky 

(SBOP) hrozí, že v roce 2019 tento problém ještě naroste; vyzývá ke zrušení snížení 

navrhovaného Radou, pokud jde o další opatření a akce zaměřené na řešení krizí, neboť 

toto snížení by vedlo k menší flexibilitě při řešení neočekávaných krizí, a dále vyzývá 

k přiměřenému zvýšení rozpočtu SZBP; 

13. vyzývá k poskytnutí dodatečných prostředků pro nástroj přispívající ke stabilitě a míru 

vzhledem k jeho významné úloze v reakci na krize, připravenosti na krize, předcházení 

konfliktům a budování míru; zdůrazňuje, že je důležité, aby pokračovala provázanost 

mezi rozvojem a bezpečností v rámci nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru, a 

požaduje dodatečné prostředky, které by měly být použity v rámci stávajících složek 

nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru; 

14. zdůrazňuje význam postupného vymezení společné obranné politiky EU a potřebu 

podpořit další financování, aby bylo zajištěno její provádění; 

15. vítá nedávné přijetí Programu rozvoje evropského obranného průmyslu (EDIDP) za 

účelem podpory evropské obranné spolupráce a inovací a začlenění tohoto programu do 

návrhu rozpočtu na rok 2019; domnívá se, že tento program přispěje  spolu s probíhající 

přípravnou činností na výzkum v oblasti obrany EU k rozvoji evropského obranného 

průmyslu; zdůrazňuje význam přeshraniční účasti malých a středních podniků a 

společností se střední tržní kapitalizací; 

16. vyzývá ke zvýšené podpoře nešíření jaderných zbraní a odzbrojování, a to v souladu se 

závazky vyplývajícími ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a s usnesením 

Evropského parlamentu ze dne 27. října 2016 o jaderné bezpečnosti a nešíření jaderných 

zbraní1; 

17. žádá, aby byly v rámci programu Erasmus + navýšeny příspěvky ze všech nástrojů 

vnějšího financování, neboť mezilidské kontakty a mobilita mladých lidí patří mezi 

klíčové strategie, jak zlepšit dopad vnější činnosti EU a její viditelnost mezi veřejností 

našich partnerských zemí; 

18. připomíná, že dopady klimatické změny mají hmatatelný vliv na různé aspekty lidského 

života a jsou stále častěji pociťovány v rozvojových zemích; vyzývá k navýšení 

prostředků na opatření v oblasti klimatu, které bude lepším odrazem pevného odhodlání 

a většího zapojení EU do klimatické diplomacie. 

                                                 
1 Přijaté texty, P8_TA(2016)0424.  
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