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NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do 
svojej správy tieto návrhy:

1. so zreteľom na rastúce výzvy ovplyvňujúce celosvetovú a regionálnu stabilitu 
zdôrazňuje, že je potrebné výrazne navýšiť rozpočtové prostriedky na vonkajšiu činnosť 
EÚ v rámci nového viacročného finančného rámca (VFR) a zachovať pritom zahraničnú 
politiku EÚ založenú na demokracii, právnom štáte, dodržiavaní ľudských práv a 
základných právach; berie na vedomie mierny nárast finančných prostriedkov v 
reálnych hodnotách, ktorý navrhla Komisia, a požaduje ďalšie relatívne navýšenie 
záväzkov na vonkajšiu činnosť, ktoré je potrebné zachovať na medziinštitucionálnych 
rokovaniach;

2. pripomína svoju pozíciu, podľa ktorej by nástroj európskeho susedstva, Nástroj 
predvstupovej pomoci (IPA III) a európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva mali 
byť aj s ich cieľmi a zámermi zachované ako nezávislé nástroje vzhľadom na ich 
špecifický charakter a zdôrazňuje, že je potrebné vyhnúť sa hospodárskej súťaži medzi 
jednotlivými politikami; naliehavo vyzýva na posilnenie prepojenia medzi tematickými 
a geografickými programami vzhľadom na prierezovú povahu mnohých problematík, 
ako sú ľudské práva, rodová rovnosť, nediskriminácia osôb so zdravotným postihnutím 
a zmena klímy; pripomína tiež svoju požiadavku zachovať existujúcu finančnú 
rovnováhu pri rozdeľovaní finančných prostriedkov medzi južné a východné susedstvo 
EÚ; 

3. pripomína, že nástroj na podporu stability a mieru (IcSP) je jediným nástrojom EÚ na 
predchádzanie civilným konfliktom, a to aj prostredníctvom mediácie, dialógu a 
zmierenia; vyjadruje poľutovanie nad tým, že súčasný návrh Komisie, ktorým sa 
ustanovuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI), 
nezahŕňa dôležité aspekty nástroja na podporu stability a mieru, ako napríklad podporu 
komisií pre zmierenie, opatrenia týkajúce sa detských vojakov, boj proti nezákonnému 
použitiu strelných zbraní či rehabilitáciu obetí ozbrojeného násilia; 

4. víta návrh na začlenenie Európskeho rozvojového fondu do rozpočtu EÚ a požaduje 
posilnenie kontrolných právomocí Európskeho parlamentu;

5. naliehavo žiada o začlenenie osobitných cieľov týkajúcich sa rodovej dimenzie 
navýšením dostupného rozpočtu pre túto oblasť;

6. pripomína, že reforma súčasnej architektúry externých finančných nástrojov by mala 
posilniť zodpovednosť, transparentnosť, demokratický a parlamentný dohľad, 
efektívnosť a súdržnosť, a zároveň zohľadniť strategické priority Únie; zdôrazňuje, že 
tieto ciele nie je možné dosiahnuť bez spoľahlivej štruktúry riadenia, ktorá umožňuje 
politickú kontrolu, riadi sa stratégiou, je inkluzívna a zodpovedná a zahŕňa jasné ciele, 
referenčné hodnoty a mechanizmy monitorovania a hodnotenia vrátane lepšieho 
prístupu zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti; okrem toho zdôrazňuje potrebu 
zabezpečiť zapojenie občianskej spoločnosti do vytvárania a vykonávania vonkajšej 
činnosti EÚ; vyjadruje poľutovanie nad tým, že návrhy Komisie týkajúce sa nástrojov 
NDICI a IPA III neobsahujú prakticky žiadne takéto ustanovenia o aspektoch riadenia a 
nepredpokladajú žiadny osobitný mechanizmus na zapojenie Európskeho parlamentu do 
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strategických rozhodnutí o prioritách a financovaní; preto konštatuje, že návrhy v 
súčasnej podobe nie sú prijateľné;

7. uznáva potrebu väčšej flexibility; trvá však na tom, že finančné prostriedky z 
navrhovanej rezervy na vznikajúce výzvy a priority nemôžu byť použité na iné ciele, 
ako sú riadenie migrácie a bezpečnosť, a že väčšia flexibilita nemôže byť uplatňovaná 
na úkor dlhodobých politických cieľov a obmedzenia možností Európskeho parlamentu 
uplatňovať svoje práva v oblasti politického smerovania a kontroly; domnieva sa, že je 
potrebné zahrnúť jasné kritériá na prideľovanie rezervných fondov a vhodný 
mechanizmus monitorovania; 

8. dôrazne kritizuje skutočnosť, že  prostriedky prideľované na základe výkonnosti podľa 
článku 17 uvádzajú ako kritérium na rozhodovanie o dodatočných finančných 
prostriedkoch aj „spoluprácu v oblasti migrácie“; zdôrazňuje, že pôvodným cieľom 
zásady „viac za viac“ bolo budovať silnejšie partnerstvá s tými susedmi, ktorí dosahujú 
väčší pokrok, pokiaľ ide o demokratické reformy, a že „spolupráca v oblasti migrácie“ 
vážne ohrozuje tento prístup a dodržiavanie zásad EÚ obsiahnutých v článku 21 
Zmluvy o EÚ;

9. zdôrazňuje potrebu demokratickejšej diskusie o vonkajšej pomoci EÚ aj 
prostredníctvom intenzívnejšieho zapojenia Európskeho parlamentu do strategického 
politického riadenia nástrojov vonkajšej činnosti EÚ;

10. domnieva sa, že výdavky z obranného klastra by sa mali vynakladať len na obranné 
účely, napríklad na opatrenia Nástroja na prepájanie Európy, Európskeho obranného 
fondu a programu Horizont Európa súvisiace s obranou, vrátane infraštruktúr a aktív s 
dvojakým použitím ako kľúčových nástrojov na účinnejšiu obranu a väčšiu súčinnosť 
civilného a vojenského sektora;

11. vyzýva Komisiu, aby v súlade s článkom 8 ZFEÚ zaviedla rodové rozpočtovanie.
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