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POBUDE 

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog 

resolucije vključi naslednje pobude: 

1. je seznanjen, da so se obveznosti v razdelku 4 povečale, vendar ugotavlja, da je to v 

glavnem posledica večjega prispevka za instrument za begunce v Turčiji; poudarja, da 

je lahko glede na številne izzive, s katerimi se EU sooča na mednarodni ravni, zunanje 

delovanje verodostojno le, če se zagotovi dovolj sredstev; 

2. je zaskrbljen, da je v predlogu proračuna razlika do zgornje meje v razdelku 4 v celoti 

izkoriščena, zato bo imela Unija zelo malo manevrskega prostora v primeru 

nepredvidene zunanje krize; 

3. poudarja strateški pomen zagotovitve zadostnega financiranja za zahodni Balkan, ki je 

ključno prednostno področje za EU, da bi se utrdil njegov napredek v smeri pristopa, in 

glede na to obžaluje, da se predlaga zmanjšanje sredstev za politične reforme v tej regiji 

v višini 10 milijonov EUR; poziva, naj se ta trend preobrne, ob upoštevanju, da so 

politične reforme temelj vsake demokratične preobrazbe, s tem pa tudi procesa pristopa 

k EU; poudarja, da je treba poiskati dovolj denarja za izvajanje akcijskega načrta 

strategije za Zahodni Balkan za obdobje 2018–2020, pri tem pa dati prednost podpori za 

pravno državo in regionalno povezovanje; poziva, naj se prispevek IPA II k programu 

Erasmus+ podvoji, kot predvideva strategija; 

4. glede na stalno nazadovanje na področju pravne države, demokracije in temeljnih pravic 

ter v skladu z načelom pogojevanja podpira zmanjšanje zneska, dodeljenega Turčiji, v 

vseh proračunskih vrsticah; hkrati bi bilo treba v okviru naraščajoče polarizacije turške 

družbe in ukrepov, ki so jih oblasti po neuspelem poskusu državnega udara sprejele 

proti temeljnim pravicam in svoboščinam, pa tudi proti zagovornikom človekovih 

pravic, dodatno okrepiti neposredno podporo za civilno družbo, pa tudi medosebne 

stike; v zvezi s tem bi bilo treba posebno pozornost nameniti svobodi medijev in 

pravicam LGBTI; 

5. meni, da je treba ohraniti sedanje razmerje med prispevki k instrumentu za begunce v 

Turčiji iz proračuna EU (1 milijarda EUR) in držav članic (2 milijardi EUR); poziva k 

ustrezni prilagoditvi predlaganega prispevka EU za ta instrument v letu 2019 v skladu s 

stališčem Parlamenta, izraženem v njegovi resoluciji z dne 5. julija 2018 o mandatu za 

trialog o predlogu proračuna za leto 20191; poleg tega je treba zagotoviti, da se zaradi 

prispevka za ta instrument iz razdelka 4 ne bodo zmanjšala sredstva, ki so na voljo za 

obstoječe programe; prav tako vztraja, da je treba pozorno spremljati uporabo sredstev 

tega instrumenta, da bi se zagotovilo, da bodo ta res namenjena projektom za begunce 

in ne bodo uporabljena za druge namene; poziva Komisijo, naj proračunskemu organu 

redno poroča o skladnosti financiranih ukrepov z ustrezno pravno podlago; 

6. z obžalovanjem ugotavlja zmanjšanje financiranja finančne podpore za spodbujanje 

gospodarskega razvoja turške skupnosti na Cipru; poziva, naj se sredstva obnovijo na 

sedanji ravni brez kakršnih koli zmanjšanj; 

                                                 
1 Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2018)0311. 
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7. poudarja strateški pomen vzhodnega in južnega bližnjega sosedstva EU; poudarja, da 

razmere v sosedstvu še vedno pomenijo znaten izziv za Unijo; je zaskrbljen, ker bodo 

pritiski na proračun evropskega instrumenta sosedstva (ENI) v letu 2019 precej veliki, 

še bolj pa jih bo zaostrila uporaba sredstev tega instrumenta za financiranje zaveze Siriji 

in projektov v okviru nujnega skrbniškega sklada EU za Afriko; poziva, da se te nove 

obveznosti povsem pokrijejo s povečanjem dodeljenih sredstev; pozdravlja povečanje 

odobritev za prevzem obveznosti za gradnjo zaupanja, varnost ter preprečevanje in 

reševanje konfliktov v sredozemskih državah; v zvezi s tem poudarja, da je potrebna 

ustrezna podpora za ranljive skupine, zlasti za otroke (brez spremstva), ženske in žrtve 

spolnega nasilja v okviru oboroženega konflikta in zunaj njega; 

8. pozdravlja namero Komisije, da bo še naprej zagotavljala povečano podporo Ukrajini, 

zlasti kar zadeva trajajoči konflikt v vzhodni Ukrajini, in Tuniziji, zlasti pri njenem boju 

proti revščini in brezposelnosti mladih; poziva, da se glede na nedavne politične 

dogodke na terenu za stabilizacijo Libije nameni več sredstev, tudi v zvezi s 

podpiranjem civilne družbe ter spoštovanjem standardov na področju človekovih pravic 

in mednarodnega prava; v zvezi s tem bi bilo treba posebno pozornost nameniti 

zagotovitvi, da se sredstva EU za Libijo ne bodo uporabljala za financiranje 

samovoljnih pridržanj in pridržanj ranljivih oseb, zlasti otrok, v skladu s smernicami EU 

za spodbujanje in varstvo otrokovih pravic, in da bodo migranti deležni obravnave ob 

popolnem spoštovanju mednarodnih standardov na področju človekovih pravic; 

ugotavlja, da bo stabilizacija Libije pomenila zgolj prvi korak in da bodo potrebna 

nadaljnja prizadevanja za obnovo in reforme; poziva k večji podpori za politične 

reforme in demokratične procese v Gruziji in Republiki Moldaviji; vztraja, da je 

potrebno ustrezno spremljanje izvajanja in napredka pri reformah v zadevnih 

partnerskih državah; 

9. poziva, da se v okviru evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice več 

denarja nameni za zaščito ogroženih zagovornikov človekovih pravic, med drugim prek 

namenskega mehanizma za človekove pravice (ProtectDefenders.eu), saj je v številnih 

državah vedno več zatiranja; poleg tega je treba zagotoviti zadostno financiranje za 

misije EU za opazovanje volitev kot sredstvo za prispevanje h krepitvi demokratičnih 

institucij in gradnji javnega zaupanja v volilne procese, s tem pa spodbujanje stabilnosti 

in krepitev drugih zunanjepolitičnih ciljev; 

10. obžaluje zmanjšanje prispevka EU k Evropskemu meduniverzitetnemu centru za 

človekove pravice in demokratizacijo (EIUC) in njegovemu Globalnemu kampusu za 

človekove pravice, ki bo resno ogrozilo delovanje tega vodilnega akademskega 

programa EU; poziva Komisijo, naj svojo finančno dodelitev EIUC ohrani na 

nespremenjeni ravni v primerjavi s preteklimi prispevki; 

11. poziva, naj se okrepi podpora Unije za bližnjevzhodni mirovni proces, Palestinsko 

oblast in UNRWA v skladu z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 8. februarja 2018 

o stanju v agenciji OZN za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem 

vzhodu1 v luči vedno slabših razmer na terenu in odločitve ZDA, da bodo občutno 

zmanjšale svoje sodelovanje; ostaja zaskrbljen zaradi uničevanja in zasegov 

humanitarne pomoči, ki jo financira EU, na Zahodnem bregu; 

                                                 
1 Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2018)0042. 
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12. priznava, da se je rahlo povečalo financiranje za skupno zunanjo in varnostno politiko 

(SZVP), in ugotavlja, da je proračun za SZVP še vedno pod velikim pritiskom, tudi 

glede na povečanje števila misij skupne varnostne in obrambne politike (SVOP), zaradi 

česar se utegne ta težava v letu 2019 še zaostriti; poziva k odpravi zmanjšanja, ki ga je 

predlagal Svet, za druge ukrepe in operacije kriznega upravljanja, zaradi česar bi se 

zmanjšala prožnost pri obravnavanju nepričakovanih kriz, ter k ustreznemu povečanju 

proračuna SZVP; 

13. poziva k dodatnim sredstvom za instrument za prispevanje k stabilnosti in miru, saj ima 

ta pomembno vlogo pri odzivanju na krize, pripravljenosti nanje, preprečevanju 

konfliktov in izgradnji miru; poudarja, kako pomembno je ohraniti povezavo med 

varnostjo in razvojem v instrumentu za prispevanje k stabilnosti in miru, ter poziva k 

dodatnim sredstvom, ki se bodo izvrševala v okviru obstoječih komponent tega 

instrumenta; 

14. poudarja pomen postopnega oblikovanja obrambne politike EU in potrebo po 

podpiranju nadaljnjega financiranja, da bi se zagotovilo njeno izvajanje; 

15. pozdravlja nedavno sprejetje evropskega programa za razvoj obrambne industrije 

(EDIDP), namenjeno podpori evropskega obrambnega sodelovanja in inovacij ter 

njihove vključitve v predlog proračuna za leto 2019; meni, da bo ta program skupaj s 

potekajočim pripravljalnim ukrepom za raziskave EU na področju obrambe prispeval k 

razvoju evropske obrambne industrije; poudarja pomen čezmejne udeležbe malih in 

srednjih podjetij ter podjetij s srednje veliko tržno kapitalizacijo; 

16. poziva k večji podpori za neširjenje orožja in razoroževanje v skladu z obveznostmi, ki 

izhajajo iz Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, in v skladu z resolucijo Evropskega 

parlamenta z dne 27. oktobra 2016 o jedrski varnosti in neširjenju jedrskega orožja1; 

17. poziva k povečanju prispevkov za program Erasmus+ iz vseh zunanjih instrumentov 

financiranja, saj so medčloveški stiki in mobilnost mladih ena ključnih strategij za 

povečanje učinka zunanjega delovanja EU in njegove prepoznavnosti v javnosti naših 

partnerskih držav; 

18. opozarja, da imajo podnebne spremembe oprijemljive posledice za različne vidike 

človekovega življenja in se vse bolj čutijo v državah v razvoju; poziva k povečanju 

sredstev za podnebne ukrepe, ki bo bolje odražalo močno zavezanost EU podnebni 

diplomaciji in dejavnejše sodelovanje v njej. 

                                                 
1 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0424.  
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