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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. z zaniepokojeniem odnotowuje zmniejszenie o ponad 1 mld EUR środków na 
zobowiązania w dziale 4 (Globalny wymiar Europy), co spowodowałoby, że budżet na 
działania zewnętrzne byłby niższy niż w którymkolwiek z trzech poprzednich lat; 
uważa, że w obecnej sytuacji międzynarodowej UE, we współpracy z państwami 
członkowskimi, musi zwiększać, a nie ograniczać przyjmowaną na siebie 
odpowiedzialność, i że musi dysponować niezbędnymi środkami finansowymi w 
związku z licznymi wyzwaniami w krajach europejskiego sąsiedztwa i w dalszych 
regionach; wzywa do przyznania marginesu w wysokości ponad 200 mln EUR w dziale 
4, w tym na reagowanie kryzysowe, zapobieganie konfliktom, budowanie pokoju i 
gotowość na sytuacje kryzysowe;

2. uważa, że konieczne jest dalsze zwiększenie finansowania dla krajów Bałkanów 
Zachodnich w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II), zwłaszcza w 
obszarach funkcjonowania instytucji demokratycznych, praworządności, dobrych 
rządów i administracji publicznej; zauważa, że Komisja zaleciła rozpoczęcie negocjacji 
akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną; podkreśla, że ważne jest dotrzymanie 
tego zobowiązania i otwarcie negocjacji akcesyjnych już w 2019 r.; w tym kontekście 
sprzeciwia się proponowanej redukcji funduszy przeznaczonych na wspieranie na 
Bałkanach Zachodnich reform politycznych i dostosowanie do dorobku prawnego 
Wspólnoty i zwraca się o znaczne zwiększenie tych funduszy;

3. zauważa, że środki przyznawane Turcji pozostają na ograniczonym poziomie i uważa, 
że jest to uzasadnione poważnymi i utrzymującymi się deficytami w dziedzinie 
demokracji, praworządności i praw podstawowych w Turcji; wzywa Komisję do 
ścisłego monitorowania sytuacji i, jeśli uznane to zostanie za konieczne, dostosowanie 
wsparcia finansowego dla Turcji, przy jednoczesnym utrzymaniu kontaktów z 
obywatelami Turcji; z zadowoleniem przyjmuje zwiększony nacisk na wsparcie dla 
społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza w dziedzinie demokracji i praworządności 
oraz trwające przechodzenie na bezpośrednie zarządzanie i zachęca Komisję do 
dalszego przyspieszenia tego przywracania równowagi;

4. kładzie nacisk na konieczność priorytetowego traktowania stabilności wschodniego i 
południowego sąsiedztwa UE; podkreśla przede wszystkim konieczność wspierania 
kluczowych państw, takich jak Ukraina, Mołdawia, Tunezja i Gruzja, gdyż wszystkie 
one poczyniły znaczące postępy, które należy uznać i wspierać; przypomina, jak ważne 
jest utrzymanie wysokiego poziomu wsparcia i zaangażowania UE na rzecz stabilnego 
europejskiego sąsiedztwa, przy jednoczesnym uwzględnieniu zaangażowania krajów 
partnerskich na rzecz ich kompleksowego programu reform, zwłaszcza w dziedzinie 
demokracji, praworządności i praw człowieka; przypomina też, że w związku z 
utrzymującymi się zagrożeniami dla bezpieczeństwa oraz pogarszającym się stanem 
bezpieczeństwa na wschodnich graniach UE istotne jest dalsze budowanie zaufania ze 
wschodnimi partnerami oraz zapewnianie wystarczających środków na wspieranie 
budowania stabilności i demokracji w tym regionie, co dotyczy zwłaszcza Ukrainy oraz 
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nieustającego konfliktu wywołanego przez Rosję we wschodniej Ukrainie; wspiera 
wzmocnioną i bardziej prominentną rolę UE w misji obserwacyjnej w Gruzji w świetle 
rosnącej agresji Rosji wobec Gruzji; podkreśla, że w przypadku Mołdawii UE powinna 
wykorzystać sprzyjający impuls polityczny i zapewnić silne wsparcie finansowe, aby 
umożliwić przeprowadzenie niezbędnych reform demokratycznych, gospodarczych i 
społecznych;

5. wzywa do zwiększenia środków przeznaczonych na zwalczanie kampanii 
dezinformacyjnych, które zagrażają procesom demokratycznym w sąsiedztwie Unii;

6. przypomina, że kraje w południowym sąsiedztwie borykają się z ogromnymi napięciami 
wskutek burzliwego rozwoju wydarzeń w tym regionie, takich jak konflikt w Syrii i 
Libii, wzrost ekstremizmu oraz związane z nim ruchy uchodźcze i migracyjne; jest 
zdania, że intensyfikacja wysiłków i zwiększenie funduszy na środki budowy zaufania 
mogą być sposobem radzenia sobie z istniejącymi problemami; wzywa do wycofania 
proponowanych cięć budżetowych dla krajów południowego sąsiedztwa w ramach 
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI); przypomina, że wkłady z ENI na 
zobowiązania na rzecz Syrii i funduszu powierniczego UE dla Afryki nie mogą 
odbywać się kosztem podstawowych priorytetów ENI i wzywa do pełnego 
zrównoważenia tych dodatkowych zobowiązań zwiększeniem środków;

7. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązania podjęte w Brukseli na trzeciej konferencji 
„Wsparcie dla przyszłości Syrii i regionu” i podkreśla, że oprócz przyznanych 560 
milionów EUR Unia musi zaangażować się w długotrwałe i konsekwentne wspieranie 
tego regionu; zwraca uwagę na wysiłki organizacji gromadzących dowody w Syrii i 
apeluje o nadanie absolutnego priorytetu zabezpieczeniu dowodów zbrodni wojennych i 
zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych przez wszystkie strony konfliktu;

8. apeluje o większe wsparcie UE na rzecz trwałości rozwiązania dwupaństwowego, 
Palestyńskiej Władzy Narodowej, społeczeństwa obywatelskiego w Izraelu i Palestynie 
oraz Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na 
Bliskim Wschodzie (UNRWA); z zaniepokojeniem przyjmuje niedawne oskarżenia o 
nadużywanie władzy przez kierownictwo UNRWA i oczekuje pełnego i przejrzystego 
dochodzenia oraz zewnętrznej kontroli w tej sprawie; pozostaje zaniepokojony 
niszczeniem i konfiskowaniem finansowanej przez UE pomocy humanitarnej na 
Zachodnim Brzegu;

9. wzywa do przywrócenia mandatu specjalnego przedstawiciela UE ds. południowego 
regionu Morza Śródziemnego, który zapewnia UE zaangażowanie w regionie i większą 
widoczność;

10. zwraca się o większe środki finansowe dla Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR); ponownie wyraża silne poparcie 
dla obrońców praw człowieka, zwłaszcza tych najbardziej zagrożonych, w tym za 
pośrednictwem mechanizmu na rzecz ochrony obrońców praw człowieka 
(ProtectDefenders.eu);

11. podkreśla potrzebę wspierania i ochrony społeczności LGBTI+ na całym świecie; 
apeluje o przyznanie środków UE na pomoc społecznościom LGBTI+ w krajach, gdzie 
prawa jej członków są zagrożone;
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12. podkreśla dużą rolę unijnych misji obserwacji wyborów we wzmacnianiu instytucji 
demokratycznych i budowaniu zaufania publicznego w procesach wyborczych, a tym 
samym we wspieraniu stabilności i wzmacnianiu innych celów polityki zagranicznej, w 
tym budowania pokoju; zwraca uwagę na znaczenie wzmocnienia misji obserwacji 
wyborów i zwiększenia ich finansowania; zauważa, że zwiększenie powinno w 
szczególności mieć na celu wzmocnienie wsparcia dla lokalnych organizacji obserwacji 
wyborów opartych na społeczeństwie obywatelskim, przy czym na finansowanie misji 
obserwacji wyborów powinno się przeznaczyć do 25 % całkowitego budżetu EIDHR; 
zachęca Komisję do wspierania większej konkurencji między usługodawcami jako 
sposobu na zwiększenie skuteczności i wydajności;

13. podkreśla, jak ważne jest stopniowe kształtowanie wspólnej polityki obrony UE, a także 
wskazuje na potrzebę przeznaczenia dodatkowych środków na jej wdrożenie; 
podtrzymuje silne poparcie dla Europejskiego program rozwoju przemysłu obronnego i 
z zadowoleniem przyjmuje kwotę 255 mln EUR przyznaną w projekcie budżetu; 
przypomina o istotnej roli, którą Europejski Fundusz Obronny musi odgrywać w 
przyszłych budżetach, a zwłaszcza w następnych wieloletnich ramach finansowych; 
wzywa państwa członkowskie do intensywniejszego korzystania z tych możliwości 
finansowania;

14. przypomina swoje stanowisko, że finansowanie wydatków administracyjnych i 
operacyjnych Europejskiej Agencji Obrony oraz stałej współpracy strukturalnej z 
budżetu Unii jest jedyną opcją przewidzianą w traktatach;

15. uważa, że należy przeznaczyć więcej środków na cywilne zapobieganie konfliktom, 
mediacje i wysiłki na rzecz pojednania, zwłaszcza w południowym i wschodnim 
sąsiedztwie UE;

16. zwraca uwagę na skutki zmiany klimatu dla działań zewnętrznych UE; podkreśla 
konieczność adekwatnej reakcji na kryzys klimatyczny w postaci znacznego 
zwiększenia liczby funduszy poświęcanych na cele klimatyczne i dyplomację 
klimatyczną;

17. kładzie nacisk na odpowiedzialność UE we wspieraniu ochrony Arktyki; podkreśla 
znaczenie inwestowania w bardziej spójną politykę UE wobec Arktyki;

18. podkreśla pilną potrzebę zwalczania przemocy seksualnej i przemocy ze względu na 
płeć przez zajęcie się kwestią powszechnego i systemowego wykorzystywania tego 
typu przemocy jako narzędzia wojny; apeluje o wykorzystanie funduszy UE na 
wspieranie ofiar przemocy uwarunkowanej płcią i praw kobiet na całym świecie do 
dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji;

19. wzywa do zwiększenia środków na projekty wspierania uchodźców z Wenezueli, którzy 
uciekli do sąsiednich krajów, w tym na terytoria państw członkowskich na Karaibach;

20. ubolewa nad niskim odsetkiem kobiet na stanowiskach kierowniczych wyższego i 
średniego szczebla w ESDZ (odpowiednio 25 % i 13 %); wzywa 
wiceprzewodniczącego Komisji/Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i 
Polityki Bezpieczeństwa do podjęcia pisemnego zobowiązania dotyczącego obecności 
kobiet na stanowiskach kierowniczych, w tym celu 50 % reprezentacji kobiet na 
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stanowiskach szefów delegacji do 2024 r.;

21. zwraca uwagę na fakt, że nieprzewidziane kryzysy wymagają elastyczności i pola 
manewru w budżecie i w związku z tym przypomina o konieczności bycia 
przygotowanym i zdolnym do szybkiego i skutecznego działania, jeśli zajdzie taka 
konieczność;

22. przypomina, że niniejszy projekt budżetu bazuje na budżecie z pełnymi składkami 
Zjednoczonego Królestwa przez cały 2020 r.
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