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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. przyjmuje do wiadomości zwiększenie środków na zobowiązania w dziale 4, chociaż 

zauważa, że wynika ono w dużej mierze z większego wkładu na rzecz Instrumentu 

Pomocy dla Uchodźców w Turcji; podkreśla, że z uwagi na liczne wyzwania, przed 

jakimi UE stoi na płaszczyźnie międzynarodowej, działania zewnętrzne mogą być 

wiarygodne tylko wówczas, jeżeli udostępni się wystarczające zasoby; 

2. wyraża zaniepokojenie, że projekt budżetu całkowicie wyczerpuje marginesy w dziale 

4, pozostawiając Unii niewielkie pole manewru w przypadku nieprzewidzianych 

kryzysów zewnętrznych; 

3. podkreśla strategiczne znaczenie zapewnienia wystarczającego finansowania dla krajów 

Bałkanów Zachodnich, które są dla UE obszarem o priorytetowym znaczeniu, tak aby 

wesprzeć ich zamiar przystąpienia do UE, i w związku z tym ubolewa nad propozycją 

ograniczenia o 10 mln EUR środków na reformy polityczne w krajach Bałkanów 

Zachodnich; domaga się odwrócenia tego trendu, gdyż reformy polityczne są podstawą 

wszelkiej transformacji w kierunku demokracji, a w sposób dorozumiany – również 

procesu przystępowania do UE; podkreśla potrzebę zapewnienia wystarczających 

środków w celu realizacji planu działania na lata 2018–2020 w ramach strategii 

dotyczącej Bałkanów Zachodnich i priorytetowego traktowania wsparcia na rzecz 

praworządności i integracji regionalnej; apeluje o podwojenie wkładu instrumentu IPA 

II na rzecz programu Erasmus+, zgodnie z tym, co przewiduje strategia; 

4. zgodnie z zasadą warunkowości popiera zmniejszenie kwoty przeznaczonej dla Turcji 

we wszystkich liniach budżetowych ze względu na postępujący regres w obszarze 

praworządności, demokracji i praw podstawowych; jednocześnie należy w dalszym 

ciągu zwiększać bezpośrednie wsparcie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz 

kontaktów międzyludzkich ze względu na coraz silniejszą polaryzację tureckiego 

społeczeństwa oraz środki podejmowane przez władze ze szkodą dla podstawowych 

praw i wolności oraz przeciwko obrońcom praw człowieka po próbie dokonania 

zamachu stanu; w związku z tym szczególną uwagę należy zwrócić na kwestię wolności 

mediów i prawa osób LGBTI; 

5. jest zdania, że należy utrzymać obecny stosunek składek na rzecz Instrumentu Pomocy 

dla Uchodźców w Turcji z budżetu Unii (1 mld EUR) i państw członkowskich (2 mld 

EUR); apeluje o odpowiednie dostosowanie w proponowanym budżecie na 2019 r. 

wkładu UE na rzecz Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji, zgodnie ze 

stanowiskiem Parlamentu wyrażonym w jego rezolucji z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie 

mandatu do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 20191; należy 

ponadto dopilnować, by żaden wkład na rzecz Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w 

Turcji, pochodzący z działu 4, nie prowadził do zmniejszenia środków dostępnych na 

dotychczasowe programy; ponadto zwraca uwagę na potrzebę ścisłego monitorowania 

                                                 
1 Teksty przyjęte, P8_TA-PROV(2018)0311. 
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wykorzystania funduszy z Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji w trosce o to, 

aby środki te były właściwie wydatkowane na projekty dotyczące uchodźców i nie były 

wykorzystywane do innych celów; wzywa Komisję do regularnego składania władzy 

budżetowej sprawozdań na temat zgodności finansowanych działań z odnośną podstawą 

prawną; 

6. z ubolewaniem odnotowuje obniżenie środków na wsparcie finansowe mające na celu 

stymulowanie rozwoju gospodarczego tureckiej wspólnoty cypryjskiej; apeluje o 

przywrócenie środków budżetowych do obecnego poziomu i bez obniżek; 

7. podkreśla strategiczne znaczenie bliskiego sąsiedztwa wschodniego i południowego dla 

UE; podkreśla, że sytuacja w krajach sąsiedztwa w dalszym ciągu stanowi poważne 

wyzwanie dla Unii; jest zaniepokojony faktem, że Europejski Instrument Sąsiedztwa 

będzie w 2019 r. nadal pod dużą presją wskutek zwiększonego wykorzystania do 

finansowania zobowiązań na rzecz Syrii i projektów w ramach kryzysowego funduszu 

powierniczego UE dla Afryki; apeluje, aby te nowe zobowiązania zostały w pełni 

skompensowane zwiększeniem środków; z zadowoleniem przyjmuje podwyższenie 

środków na zobowiązania, przeznaczonych na budowanie zaufania, bezpieczeństwo 

oraz zapobieganie konfliktom i ich rozwiązywanie w krajach śródziemnomorskich; 

podkreśla w tym kontekście potrzebę odpowiedniego wsparcia na rzecz grup 

wymagających szczególnej ochrony, w szczególności dzieci (pozbawionych opieki), 

kobiet i ofiar przemocy seksualnej podczas konfliktów zbrojnych i niezależnie od nich; 

8. z zadowoleniem przyjmuje, że Komisja zamierza w dalszym ciągu udzielać 

zwiększonego wsparcia Ukrainie, zwłaszcza z uwagi na utrzymujący się konflikt na 

wschodzie tego kraju, a także Tunezji, w szczególności z uwagi na działania 

podejmowane przez ten kraj z myślą o przeciwdziałaniu ubóstwu i bezrobociu wśród 

ludzi młodych; w związku z niedawnymi wydarzeniami politycznymi w tym kraju 

domaga się zwiększenia środków finansowych na wsparcie stabilizacji w Libii, w tym 

również społeczeństwa obywatelskiego oraz przestrzegania norm w zakresie praw 

człowieka i prawa międzynarodowego; w tym kontekście należy zwrócić szczególną 

uwagę na to, aby środki finansowe przekazywane Libii przez UE nie były 

wykorzystywane do finansowania arbitralnych zatrzymań i zatrzymań osób 

wymagających szczególnej ochrony, zwłaszcza dzieci, zgodnie z wytycznymi UE w 

sprawie promowania i ochrony praw dziecka, oraz aby migrantów traktowano z pełnym 

poszanowaniem międzynarodowych norm w zakresie praw człowieka; zauważa, że 

stabilizacja Libii będzie zaledwie pierwszym krokiem, gdyż potrzebne będą dalsze 

działania w zakresie odbudowy i reform; apeluje o większe wsparcie na rzecz reform 

politycznych i procesów demokratycznych w Gruzji i Republice Mołdawii; jest 

przekonany o potrzebie należytego monitorowania postępów w zakresie realizacji 

reform w krajach partnerskich; 

9. zwraca się o wyższe środki finansowe w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz 

Wspierania Demokracji i Praw Człowieka w celu ochrony narażonych na 

niebezpieczeństwo obrońców praw człowieka, w tym przy pomocy mechanizmu na 

rzecz obrońców praw człowieka (ProtectDefenders.eu), a to z uwagi na nasilające się 

represje w wielu krajach; należy ponadto zadbać o wystarczające środki finansowe dla 

misji obserwacji wyborów UE, gdyż przyczyniają się one do wzmocnienia instytucji 

demokratycznych i budowania zaufania publicznego do procesów wyborczych, a także 
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sprzyjają stabilności i realizacji innych celów polityki zagranicznej; 

10. wyraża ubolewanie z powodu obniżenia wkładu UE na rzecz Wspólnego Centrum 

Uniwersytetów Europejskich na rzecz Praw Człowieka i Demokratyzacji oraz jego 

globalnej sieci na rzecz praw człowieka, co poważnie zaszkodzi funkcjonowaniu tego 

przewodniego programu akademickiego UE; wzywa Komisję do utrzymania środków 

finansowych dla centrum na poziomie nieodbiegającym od wkładów z lat poprzednich; 

11. wzywa do zwiększenia unijnego wsparcia na rzecz bliskowschodniego procesu 

pokojowego, Palestyńskiej Władzy Narodowej i UNRWA, zgodnie z rezolucją 

Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie sytuacji UNRWA1, z 

uwagi na pogarszającą się tam sytuację i decyzję Stanów Zjednoczonych o drastycznym 

ograniczeniu zaangażowania; pozostaje zaniepokojony niszczeniem i konfiskowaniem 

finansowanej przez UE pomocy humanitarnej na Zachodnim Brzegu; 

12. dostrzega umiarkowany wzrost środków na wspólną politykę zagraniczną i 

bezpieczeństwa (WPZiB), zauważając jednak, że budżet WPZiB nadal znajduje się pod 

silną presją, a rozszerzenie szeregu misji w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i 

obrony (WPBiO) może przyczynić się do nasilenia tego problemu w 2019 r.; apeluje o 

anulowanie obniżki środków finansowych, zaproponowanej przez Radę w odniesieniu 

do innych środków i operacji w zakresie zarządzania kryzysowego, gdyż obniżka taka 

skutkowałaby niższym stopniem elastyczności w ramach działań podejmowanych w 

związku z nieoczekiwanymi kryzysami, a także o odpowiednie podwyższenie środków 

w budżecie na WPZiB; 

13. apeluje o dodatkowe fundusze dla Instrumentu na rzecz Przyczyniania się do 

Stabilności i Pokoju, gdyż odgrywa on ważną rolę w reagowaniu kryzysowym, 

gotowości w sytuacjach kryzysowych, zapobieganiu konfliktom i budowaniu pokoju; 

ponadto podkreśla znaczenie dalszego tworzenia sieci powiązań między rozwojem i 

bezpieczeństwem w ramach Instrumentu na rzecz Przyczyniania się do Stabilności i 

Pokoju oraz apeluje o dodatkowe fundusze, które należy wdrożyć w ramach 

istniejących elementów instrumentu; 

14. podkreśla, jak ważne jest stopniowe kształtowanie wspólnej polityki obrony UE, a także 

wskazuje na potrzebę przeznaczenia dodatkowych środków na jej wdrożenie; 

15. z zadowoleniem odnosi się do niedawnego przyjęcia Europejskiego programu rozwoju 

przemysłu obronnego z myślą o wspieraniu europejskiej współpracy obronnej i 

innowacji w tej dziedzinie oraz jego włączeniu do projektu budżetu na 2019 r.; uważa, 

że wraz z realizowanym obecnie działaniem przygotowawczym w zakresie badań UE 

nad obronnością program ten przyczyni się do rozwoju europejskiego przemysłu 

obronnego; podkreśla znaczenie transgranicznego udziału MŚP i spółek o średniej 

kapitalizacji; 

16. apeluje o większe wsparcie na rzecz nieproliferacji i rozbrojenia, stosownie do 

zobowiązań wynikających z Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej oraz 

zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie 

                                                 
1 Teksty przyjęte, P8_TA-PROV(2018)0042. 
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bezpieczeństwa jądrowego i nierozprzestrzeniania broni jądrowej1; 

17. apeluje o zwiększenie wkładów na rzecz programu Erasmus+, pochodzących ze 

wszystkich instrumentów finansowania zewnętrznego, ponieważ kontakty 

międzyludzkie i mobilność młodzieży to jedna z kluczowych strategii mających na celu 

zwiększenie wpływu działań zewnętrznych UE i poprawę jego widoczności w oczach 

opinii publicznej naszych krajów partnerskich; 

18. przypomina, że skutki zmiany klimatu mają odczuwalny wpływ na szereg aspektów 

życia ludzkiego i stają się coraz bardziej dostrzegalne w krajach rozwijających się; 

wzywa do zwiększenia przydziału środków na działania w dziedzinie klimatu, co lepiej 

odzwierciedli silne zaangażowanie UE na rzecz dyplomacji klimatycznej i jej większy 

w niej udział.

                                                 
1 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0424.  
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