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POBUDE

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v poročilo, ki ga 
sprejme, vključi naslednje pobude:

1. ob upoštevanju vse večjih izzivov, ki vplivajo na svetovno in regionalno stabilnost, 
poudarja, da je treba v novem večletnem finančnem okviru občutno povečati sredstva za 
zunanje delovanje EU, pri tem pa ohraniti zunanjo politiko EU, temelječo na 
demokraciji, načelih pravne države ter spoštovanju človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin; je seznanjen s skromnim realnim povečanjem sredstev, ki ga predlaga 
Komisija, in poziva, naj se sorazmerno povečajo tudi prevzete obveznosti za zunanje 
delovanje, kar je treba ohraniti tudi v medinstitucionalnih pogajanjih;

2. znova izraža stališče, da je treba evropski instrument sosedstva, instrument za 
predpristopno pomoč (IPA III) ter evropski instrument za demokracijo in človekove 
pravice, vključno z njihovimi cilji, ohraniti kot neodvisne instrumente, saj imajo 
posebno naravo, in poudarja, da je treba preprečiti konkurenco med različnimi 
politikami; poziva, naj se glede na medsektorsko naravo številnih vprašanj, kot so 
človekove pravice, enakost spolov, nediskriminacija invalidov in podnebne spremembe, 
okrepi povezava med tematskimi in geografskimi programi; spominja tudi, da je 
zahteval, naj se ohrani obstoječe finančno ravnovesje pri dodeljevanju sredstev med 
južnim in vzhodnim sosedstvom Unije; 

3. opozarja, da je instrument za prispevanje k stabilnosti in miru edini instrument EU za 
preprečevanje civilnih konfliktov, vključno z mediacijo, dialogom in spravo; obžaluje, 
da pomembni vidiki tega instrumenta, kot so podpora komisijam za spravo, ukrepi v 
zvezi z otroki vojaki, boj proti nezakoniti uporabi strelnega orožja ali rehabilitacija žrtev 
oboroženega nasilja, niso vključeni v sedanji predlog Komisije o oblikovanju 
instrumenta za sosedstvo, razvoj in mednarodno sodelovanje (NDICI); 

4. pozdravlja predlog o vključitvi Evropskega razvojnega sklada v proračun EU in poziva 
k okrepitvi nadzornih pooblastil Parlamenta;

5. poziva, naj se s povečanjem proračuna vključijo tudi posebni cilji na področju enakosti 
spolov;

6. znova poudarja, da je treba s spremembo sedanje strukture zunanjih instrumentov 
financiranja povečati odgovornost, preglednost, demokratični in parlamentarni nadzor, 
učinkovitost in usklajenost, pri tem pa upoštevati strateške prednostne naloge Unije; 
poudarja, da teh ciljev ne bo mogoče uresničiti brez trdne upravljavske strukture, ki 
omogoča politični nadzor, je strateško usmerjena, vključujoča in odgovorna ter vsebuje 
jasne cilje, referenčna merila in mehanizme za spremljanje in ocenjevanje, vključno z 
izboljšanim pristopom k proračunu, ki temelji na smotrnosti; prav tako poudarja, da je 
treba v oblikovanje in izvajanje zunanjega delovanja EU obvezno vključiti civilno 
družbo; obžaluje, da predlogi Komisije za NDICI in IPA III praktično ne vsebujejo 
takšnih določb o vidikih upravljanja in da ni predvidenega mehanizma, ki bi omogočal 
sodelovanje Evropskega parlamenta pri strateških izbirah v zvezi s prednostnimi 
nalogami in financiranjem; zato ugotavlja, da predlogi v sedanji obliki niso sprejemljivi;
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7. ugotavlja, da je potrebna večja prilagodljivost; vztraja pa, da sredstev, predvidenih za 
„nove izzive in prednostne naloge“, ne bi smeli porabiti za izpolnjevanje drugih ciljev, 
kot sta upravljanje migracij in varnost, in da večja prilagodljivost ne sme ogrožati 
dolgoročnih političnih ciljev ter omejevati možnosti Evropskega parlamenta, da 
uveljavlja svoje pravice do političnega usmerjanja in nadzora; meni, da je treba vključiti 
jasna merila za dodeljevanje rezervnih sredstev ter ustrezen mehanizem spremljanja; 

8. odločno kritizira, da dodeljevanje sredstev na podlagi uspešnosti iz člena 17 med merili 
za določitev dodatnih sredstev predvideva „sodelovanje na področju migracij“; 
poudarja, da je bil prvotni namen načela „več za več“ vzpostaviti močnejša partnerstva s 
sosedami, ki bolj napredujejo na področju demokratičnih reform in da „sodelovanje na 
področju migracij“ resno ogroža ta pristop ter spoštovanje načel iz člena 21 PEU;

9. poudarja potrebo po bolj demokratični razpravi o zunanji pomoči EU, tudi z močnejšo 
udeležbo Evropskega parlamenta pri strateškem političnem usmerjanju instrumentov 
EU za zunanje delovanje;

10. meni, da se smejo proračunska sredstva, predvidena za obrambo, porabiti izključno za 
obrambne namene, na primer z obrambo povezane sklope ukrepov v okviru instrumenta 
za povezovanje Evrope, Evropskega obrambnega sklada in programa Obzorje Evropa, 
vključno z infrastrukturo in sredstvi za dvojno uporabo, ki so ključnega pomena za 
učinkovitejšo obrambo in tesnejše civilno-vojaško sodelovanje.

11. poziva Komisijo, naj v skladu s členom 8 PDEU pripravi proračun, ki bo upošteval 
vidik spola.
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