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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących 
wskazówek:

1. podkreśla – w świetle rosnących wyzwań mających wpływ na stabilność światową i 
regionalną – potrzebę znacznego zwiększenia środków na działania zewnętrzne UE w 
nowych wieloletnich ramach finansowych, przy jednoczesnym zachowaniu unijnej 
polityki zagranicznej opartej na demokracji, praworządności, poszanowaniu praw 
człowieka i praw podstawowych; odnotowuje skromny realny wzrost finansowania 
zaproponowany przez Komisję i apeluje o dalszy relatywny wzrost zobowiązań w 
zakresie działań zewnętrznych, który należy utrzymać podczas negocjacji 
międzyinstytucjonalnych;

2. przypomina o swoim stanowisku, zgodnie z którym Europejski Instrument Sąsiedztwa, 
Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) oraz Europejski Instrument na rzecz 
Wspierania Demokracji i Praw Człowieka, w tym ich cele i założenia, powinny zostać 
zachowane jako niezależne instrumenty z uwagi na ich specyfikę, oraz podkreśla 
potrzebę uniknięcia konkurencji między różnymi strategiami politycznymi; wzywa do 
wzmocnienia powiązania między programami tematycznymi i geograficznymi ze 
względu na przekrojowy charakter wielu kwestii, takich jak: prawa człowieka, równość 
płci, niedyskryminacja osób niepełnosprawnych oraz zmiana klimatu; przypomina 
również swój apel o utrzymanie istniejącej równowagi finansowej w podziale środków 
finansowych między kraje południowego i wschodniego sąsiedztwa UE; 

3. przypomina, że Instrument na rzecz Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju (IcSP) 
jest jedynym instrumentem UE służącym zapobieganiu konfliktom cywilnym, w tym za 
pośrednictwem mediacji, dialogu i pojednania; ubolewa nad tym, że w obecnym 
wniosku Komisji ustanawiającym Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) nie uwzględniono ważnych aspektów IcSP, 
takich jak wsparcie dla komisji ds. pojednania, działania na rzecz dzieci-żołnierzy, 
zwalczanie nielegalnego wykorzystywania broni czy rehabilitacja ofiar przemocy 
zbrojnej; 

4. z zadowoleniem przyjmuje propozycję włączenia Europejskiego Funduszu Rozwoju 
(EFR) do budżetu UE i wzywa do wzmocnienia uprawnień kontrolnych Parlamentu;

5. wzywa do uwzględnienia celów szczegółowych dotyczących wymiaru płci poprzez 
zwiększenie dostępnego budżetu dla tego obszaru;

6. przypomina, że reforma obecnej struktury instrumentów finansowania zewnętrznego 
powinna doprowadzić do większej odpowiedzialności, przejrzystości, kontroli 
demokratycznej i parlamentarnej, wydajności i spójności przy jednoczesnym 
uwzględnieniu strategicznych priorytetów Unii; podkreśla, że celów tych nie można 
osiągnąć bez solidnej struktury zarządzania umożliwiającej kontrolę polityczną, opartej 
na strategii, integracyjnej i odpowiedzialnej, a także obejmującej jasne cele, punkty 
odniesienia oraz mechanizmy monitorowania i oceny, w tym udoskonalone podejście 
oparte na budżetowaniu zadaniowym; ponadto podkreśla potrzebę zaangażowania 
społeczeństwa obywatelskiego w kształtowanie i wdrażanie działań zewnętrznych UE; 
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ubolewa nad tym, że wnioski Komisji dotyczące ISWMR i IPA III nie zawierają 
praktycznie żadnych takich postanowień dotyczących aspektów zarządzania oraz że nie 
przewidziano żadnego szczególnego mechanizmu w odniesieniu do udziału Parlamentu 
Europejskiego w strategicznych decyzjach dotyczących priorytetów i finansowania; 
dlatego zauważa, że wnioski te są w obecnej formie nie do zaakceptowania;

7. uznaje potrzebę zwiększenia elastyczności; podkreśla jednak, że środki 
wykorzystywane w ramach proponowanej rezerwy na „nowe wyzwania i priorytety” nie 
mogą służyć do realizacji innych celów, takich jak zarządzanie migracją i 
bezpieczeństwo, oraz że zwiększenie elastyczności nie może odbywać się kosztem 
długoterminowych celów polityki ani ograniczonych możliwości Parlamentu 
Europejskiego w zakresie kształtowania polityki i prowadzenia kontroli; uważa, że 
konieczne jest określenie jasnych kryteriów przydzielania funduszy rezerwowych i 
wprowadzenie odpowiedniego mechanizmu monitorowania; 

8. zdecydowanie krytykuje fakt, że przydziały środków na podstawie wyników zgodnie z 
art. 17 obejmują „współpracę w zakresie migracji” jako kryterium określania 
dodatkowych przydziałów środków finansowych; podkreśla, że pierwotnym celem 
zasady „więcej za więcej” było wzmacnianie partnerstwa z tymi państwami 
sąsiadującymi, które robią większe postępy na drodze do reform demokratycznych, oraz 
że „współpraca w zakresie migracji” poważnie zagraża takiemu podejściu i 
przestrzeganiu przez UE zasad zawartych w art. 21 TUE;

9. podkreśla potrzebę bardziej demokratycznej debaty na temat pomocy zewnętrznej UE, 
w tym również poprzez silniejsze zaangażowanie Parlamentu Europejskiego w 
strategiczną kontrolę polityczną instrumentów działań zewnętrznych UE;

10. uważa, że wydatki z klastra obronnego powinny być przeznaczane wyłącznie na cele 
związane z obronnością, takie jak działania w zakresie obronności w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę”, Europejskiego Funduszu Obronnego i programu 
„Horyzont Europa”, w tym na infrastrukturę i zasoby podwójnego zastosowania 
umożliwiające skuteczniejszą obronę i większą synergię cywilno-wojskową;

11. wzywa Komisję do sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci zgodnie z art. 
8 TFUE.
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