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NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do zprávy, 
kterou přijme, začlenil tyto návrhy:

1. s ohledem na narůstající výzvy pro světovou a regionální stabilitu zdůrazňuje, že v 
novém víceletém finančním rámci (VFR) je třeba výrazně zvýšit prostředky na vnější 
činnost EU, zároveň je ovšem třeba zachovat zahraniční politiku EU založenou na 
demokracii, právním státu a dodržování lidských práv a základních práv; bere na 
vědomí mírné zvýšení financování v reálných hodnotách, které navrhuje Komise, a 
vyzývá k dalšímu relativnímu navýšení závazků v oblasti vnější činnosti, které je třeba 
při interinstitucionálních jednáních zachovat;

2. připomíná svůj postoj, že evropský nástroj sousedství, nástroj předvstupní pomoci (NPP 
III) a evropský nástroj pro demokracii a lidská práva by měly být i s jejich cíli 
zachovány vzhledem ke své specifičnosti jako nezávislé nástroje, a zdůrazňuje, že je 
třeba zabránit tomu, aby si různé politiky navzájem konkurovaly; naléhavě žádá o 
posílení vazby mezi tematickými a geografickými programy, a to vzhledem k průřezové 
povaze řady otázek, jako jsou lidská práva, rovnoprávné postavení žen a mužů, 
nediskriminování osob se zdravotním postižením a změna klimatu; připomíná rovněž 
svůj požadavek zachovat stávající finanční rovnováhu při přidělování prostředků mezi 
jižní a východní sousedství EU; 

3. připomíná, že nástroj přispívající ke stabilitě a míru (IcSP) je jediným nástrojem EU pro 
předcházení civilním konfliktům, včetně mediace, dialogu a usmíření; lituje toho, že 
důležité aspekty tohoto nástroje, jako je podpora komisí pro usmíření, opatření týkající 
se dětských vojáků, boj proti nelegálnímu používání střelných zbraní nebo rehabilitace 
obětí ozbrojeného násilí nejsou zahrnuty do stávajícího návrhu Komise na vytvoření 
nástroje pro sousedství, rozvoj a mezinárodní spolupráci (NDICI); 

4. vítá návrh na začlenění Evropského rozvojového fondu do rozpočtu EU a žádá posílení 
kontrolních pravomocí Evropského parlamentu;

5. naléhavě žádá o zahrnutí zvláštních cílů ohledně genderového rozměru prostřednictvím 
navýšení dostupného rozpočtu pro tuto oblast;

6. opakuje, že reforma současné architektury nástrojů financování vnější činnosti by měla 
zvýšit zodpovědnost a transparentnost, posílit demokratický a parlamentní dohled a 
zvýšit efektivitu a provázanost, přičemž by měla mít na zřeteli strategické priority Unie; 
zdůrazňuje, že těchto cílů nelze dosáhnout bez pevné struktury řízení, která umožňuje 
politickou kontrolu, je vedena určitou strategií, je inkluzivní a zajišťuje zodpovídání se 
a zahrnuje jasné cíle, srovnávací kritéria a mechanismy monitorování a hodnocení, 
včetně prohloubeného přístupu sestavování rozpočtu na základě výkonnosti; zdůrazňuje 
dále, že je třeba zajistit zapojení občanské společnost do utváření a provádění vnější 
činnosti EU; lituje toho, že Komisí předložené návrhy týkající se nástrojů NDICI a NPP 
III neobsahují v podstatě žádná takováto ustanovení týkající se hledisek správy a řízení 
a nepředpokládají žádný specifický mechanismus pro zapojení Evropského parlamentu 
do strategického rozhodování o prioritách a financování; konstatuje tudíž, že tyto 
návrhy nejsou ve své stávající podobě přijatelné;
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7. uvědomuje si, že je zapotřebí zvýšená flexibilita; trvá však na tom, aby prostředky z 
navrhované „rezervy pro nově se objevující výzvy a priority“ nebylo možno využívat na 
jiné cíle, například na zvládání migrace, a aby zvýšená flexibilita nebyla na úkor 
dlouhodobých politických cílů a toho, že se sníží možnosti Evropského parlamentu 
uplatňovat svá práva politického směrování a kontroly; je přesvědčen, že je nezbytné 
začlenit jasná kritéria ohledně způsobu, jakým lze přidělovat rezervní fondy, a vhodné 
mechanismy monitorování; 

8. značně kritizuje skutečnost, že prostředky přidělované na základě výkonu podle článku 
17 zahrnují „spolupráci v oblasti migrace“ mezi kritéria pro rozhodování o doplňujících 
přídělech finančních prostředků; zdůrazňuje, že původním účelem zásady „více za více“ 
bylo vybudovat pevnější partnerství se sousedy, kteří dosáhnou většího pokroku při 
demokratických reformách, a že „spolupráce v oblasti migrace“ vážně ohrožuje tento 
přístup a respektování zásad obsažených v článku 21 SEU ze strany EU;

9. zdůrazňuje potřebu demokratičtější diskuse o vnější pomoci EU, a to i prostřednictvím 
výraznějšího zapojení Evropského parlamentu do strategického politického směrování 
nástrojů vnější činnosti EU;

10. domnívá se, že výdaje z obranného klastru by měly být vynakládány pouze na obranné 
účely, například na tu část činností v rámci Nástroje pro propojení Evropy, Evropského 
obranného fondu a programu Horizont Evropa, která souvisí s obranou, a to včetně 
infrastruktur a kapitálu dvojího užití jakožto klíčových nástrojů účinnější obrany a větší 
součinnosti civilního a vojenského sektoru;

11. vyzývá Komisi, aby v souladu s článkem 8 SFEU uplatňovala genderové rozpočtování.
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