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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. uznáva zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov v okruhu 4, aj keď 

poznamenáva, že z väčšej časti bolo spôsobené zvýšením príspevku na nástroj pre 

utečencov v Turecku (FRiT); zdôrazňuje, že vzhľadom na početné výzvy, ktorým čelí 

EÚ na medzinárodnej scéne, môže byť vonkajšia činnosť dôveryhodná iba vtedy, ak sa 

poskytnú dostatočné zdroje; 

2. je znepokojený tým, že návrh rozpočtu neponecháva v okruhu 4 žiadne rezervy, v 

dôsledku čoho by Únia mala v prípade nepredvídaných vonkajších kríz veľmi malý 

manévrovací priestor; 

3. zdôrazňuje strategický význam poskytnutia dostatočného financovania pre krajiny 

západného Balkánu, kľúčovú prioritnú oblasť pre EÚ, s cieľom upevniť ich cestu 

k pristúpeniu a v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad návrhom znížiť rozpočtové 

prostriedky na politickú reformu na západnom Balkáne o 10 miliónov EUR; žiada, aby 

sa tento trend zvrátil vzhľadom na to, že politické reformy sú základom akejkoľvek 

demokratickej transformácie a implicitne procesu pristúpenia k EÚ; zdôrazňuje potrebu 

dostatočného financovania na vykonávanie akčného plánu stratégie pre západný Balkán 

na obdobie 2018 – 2020, pričom prioritou by mala byť podpora právneho štátu a 

regionálnej integrácie; žiada, aby sa príspevok nástroja IPA II na program Erasmus+ 

zdvojnásobil, ako sa uvádza v stratégii; 

4. v súlade so zásadou podmienenosti podporuje zníženie sumy pridelenej Turecku vo 

všetkých rozpočtových riadkoch, keďže v krajine sa naďalej zhoršuje situácia v oblasti 

právneho štátu, demokracie a základných práv; zároveň by sa mala posilniť priama 

podpora občianskej spoločnosti, ako aj medziľudské kontakty v kontexte rastúcej 

polarizácie tureckej spoločnosti a opatrení prijatých orgánmi proti základným právam a 

slobodám, ako aj proti obhajcom ľudských práv v nadväznosti na pokus o prevrat; v 

tomto zmysle by sa mal klásť osobitný dôraz na slobodu médií a práva LGBTI; 

5. zastáva názor, že súčasný pomer príspevkov na nástroj FRiT z rozpočtu Únie (1 

miliarda EUR) a od členských štátov (2 miliardy EUR) by mal byť zachovaný; požaduje 

zodpovedajúcu úpravu navrhovaného príspevku EÚ na nástroj FRiT na rok 2019 v 

súlade s pozíciou Parlamentu uvedenou v jeho uznesení z 5. júla 2018 o mandáte na 

trialóg o návrhu rozpočtu na rok 20191; okrem toho sa musí zabezpečiť, aby žiadny 

príspevok z okruhu 4 do nástroja FRiT neviedol k zníženiu finančných prostriedkov 

dostupných pre už existujúce programy; ďalej trvá na tom, že je potrebné dôsledne 

monitorovať využívanie finančných prostriedkov FRiT a súčasne zabezpečiť, aby sa 

tieto finančné prostriedky presne zameriavali na projekty pre utečencov a nepoužívali 

na iné účely; vyzýva Komisiu, aby pravidelne podávala rozpočtovému orgánu správu o 

zlučiteľnosti financovaných opatrení so základným právnym základom; 

6. s poľutovaním konštatuje zníženie finančnej podpory pre hospodársky rozvoj komunity 

                                                 
1 Prijaté texty, P8_TA-PROV(2018)0311. 
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cyperských Turkov; požaduje obnovenie rozpočtu na súčasných úrovniach bez zníženia; 

7. zdôrazňuje strategický význam východného a južného susedstva EÚ; zdôrazňuje, že 

situácia v susedstve naďalej predstavuje pre Úniu významnú výzvu; je znepokojený 

tým, že nástroj európskeho susedstva (ENI) bude aj v roku 2019 pod značným tlakom, 

ktorý sa ešte zhorší tým, že prostriedky z nástroja ENI sa použijú na financovanie 

záväzkov a projektov v Sýrii v rámci núdzového trustového fondu EÚ pre Afriku; žiada, 

aby tieto nové záväzky boli plne kompenzované zvýšením prostriedkov; víta zvýšenie 

viazaných rozpočtových prostriedkov na budovanie dôvery, bezpečnosť a 

predchádzanie konfliktom a ich riešenie v stredozemských krajinách; v tejto súvislosti 

zdôrazňuje potrebu primeranej podpory zraniteľných skupín, najmä detí (bez 

sprievodu), žien a obetí sexuálneho násilia v ozbrojených konfliktoch a mimo nich; 

8. víta zámer Komisie naďalej poskytovať zvýšenú podporu Ukrajine, najmä pokiaľ ide o 

pretrvávajúci konflikt na východnej Ukrajine, a Tunisku, najmä v boji proti chudobe a 

nezamestnanosti mladých ľudí; v súvislosti s nedávnym politickým vývojom na mieste 

žiada viac finančných prostriedkov na podporu stabilizácie Líbye, a to aj pokiaľ ide o 

podporu občianskej spoločnosti a dodržiavanie noriem v oblasti ľudských práv a 

medzinárodného práva; v tomto zmysle by sa mala venovať osobitná pozornosť tomu, 

aby sa finančné prostriedky EÚ pre Líbyu nepoužívali na financovanie svojvoľného 

zaisťovania osôb a zaisťovania zraniteľných osôb, najmä detí, v súlade s usmerneniami 

EÚ pre presadzovanie a ochranu práv dieťaťa, ako aj tomu, aby sa s migrantmi 

zaobchádzalo v súlade s plným dodržiavaním medzinárodných noriem v oblasti 

ľudských práv; poznamenáva, že stabilizácia krajiny bude len prvým krokom a bude 

potrebné ďalšie úsilie o obnovu a reformy; vyzýva na zvýšenú podporu politických 

reforiem a demokratických procesov v Gruzínsku a Moldavskej republike; trvá na 

riadnom monitorovaní vykonávania a pokroku reforiem v príslušných partnerských 

krajinách; 

9. žiada viac finančných prostriedkov na ochranu obhajcov ľudských práv v ohrození v 

rámci európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva, a to aj prostredníctvom 

mechanizmu pre obhajcov ľudských práv (ProtectDefenders.eu), vzhľadom na zvýšený 

počet zásahov v mnohých krajinách; okrem toho sa musí zabezpečiť dostatočné 

financovanie volebných pozorovateľských misií EÚ ako prostriedku na posilnenie 

demokratických inštitúcií a budovanie dôvery verejnosti vo volebné procesy, čím sa 

podporí stabilita a posilnia sa ďalšie ciele zahraničnej politiky; 

10. vyjadruje poľutovanie nad znížením príspevku EÚ do Európskeho medziuniverzitného 

centra pre ľudské práva a demokratizáciu (EIUC) a jeho Globálneho kampusu v oblasti 

ľudských práv, čo vážne oslabí fungovanie tohto hlavného akademického programu EÚ; 

vyzýva Komisiu, aby zachovala pridelenie svojich finančných prostriedkov pre EIUC 

na zodpovedajúcej úrovni v porovnaní s predchádzajúcimi príspevkami; 

11. žiada posilnenie podpory Únie mierovému procesu na Blízkom východe, Palestínskej 

samospráve a agentúre UNRWA v súlade s uznesením Európskeho parlamentu z 

8. februára 2018 o situácii UNRWA1 vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v danej 

oblasti a rozhodnutie Spojených štátov radikálne znížiť svoju angažovanosť; vyjadruje 

znepokojenie nad ničením a konfiškáciou humanitárnej pomoci financovanej 

                                                 
1 Prijaté texty, P8_TA-PROV(2018)0042. 
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z prostriedkov EÚ na západnom brehu Jordánu; 

12. berie na vedomie mierne zvýšenie financovania spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej 

politiky (SZBP), pričom poznamenáva, že rozpočet na SZBP je aj naďalej pod veľkým 

tlakom a rozšírenie mnohých misií v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(SBOP) predstavuje riziko zhoršenia tohto problému v roku 2019; požaduje zrušenie 

zníženia navrhnutého Radou pre ďalšie opatrenia a operácie krízového riadenia, ktoré 

by viedlo k menšej flexibilite pri riešení neočakávaných kríz, a žiada, aby sa 

zodpovedajúcim spôsobom zvýšil rozpočet SZBP; 

13. požaduje dodatočné finančné prostriedky na nástroj na podporu stability a mieru 

vzhľadom na jeho významnú úlohu pri reakcii na krízy, pripravenosti na krízy, 

predchádzaní konfliktom a budovaní mieru; zdôrazňuje, že je dôležité pokračovať v 

zavádzaní prepojenia medzi rozvojom a bezpečnosťou v rámci nástroja na podporu 

stability a mieru, a požaduje dodatočné finančné prostriedky, ktoré by sa využívali v 

rámci existujúcich zložiek nástroja na podporu stability a mieru; 

14. zdôrazňuje dôležitosť postupného vymedzovania spoločnej obrannej politiky EÚ a 

potrebu podporovať ďalšie financovanie s cieľom zabezpečiť jej vykonávanie; 

15. víta nedávne prijatie Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu s cieľom 

podporiť európsku spoluprácu v oblasti obrany a inovácie a jej začlenenie do návrhu 

rozpočtu na rok 2019; domnieva sa, že spolu s prebiehajúcou prípravnou akciou EÚ pre 

výskum v oblasti obrany tento program prispeje k rozvoju európskeho obranného 

priemyslu; zdôrazňuje význam cezhraničnej účasti MSP a spoločností so strednou 

trhovou kapitalizáciou; 

16. vyzýva na zvýšenú podporu nešírenia jadrových zbraní a odzbrojenia v súlade so 

záväzkami vyplývajúcimi zo Zmluvy o nešírení jadrových zbraní a v súlade s 

uznesením Európskeho parlamentu z 27. októbra 2016 o jadrovej bezpečnosti a nešírení 

jadrových zbraní1; 

17. žiada zvýšenie príspevkov na program Erasmus+ zo všetkých nástrojov financovania 

vonkajšej činnosti, pretože medziľudské kontakty a mobilita mladých ľudí sú jednou z 

kľúčových stratégií na zvýšenie vplyvu vonkajšej činnosti EÚ a jej zviditeľnenie medzi 

verejnosťou našich partnerských krajín; 

18. pripomína, že účinky zmeny klímy majú hmatateľný vplyv na rôzne aspekty ľudského 

života a sú stále častejšie pociťované v rozvojových krajinách; žiada zvýšiť prostriedky 

na opatrenia v oblasti klímy, ktoré lepšie odrážajú silný záväzok EÚ voči diplomacii v 

oblasti klímy, ako aj väčšiu angažovanosť v tejto oblasti.

                                                 
1 Prijaté texty, P8_TA(2016)0424.  
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