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POBUDE

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so sredstva za obveznosti v razdelku 4 (Evropa v svetu) 
manjša za več kot 1 milijardo EUR, kar pomeni, da bo proračun za zunanje delovanje 
nižji kot v prejšnjih treh letih; meni, da bi morala EU sodelovati z državami članicami 
in v trenutni mednarodni situaciji prevzeti večjo odgovornost, ne manjše, in da bi 
morala dobiti potrebna finančna sredstva, ob upoštevanju številnih izzivov v evropskem 
sosedstvu in v še bolj oddaljenih krajih; poziva, naj se dodeli razlika do zgornje meje v 
razdelku 4, med drugim za krizno odzivanje, preprečevanje konfliktov, vzpostavljanje 
miru in pripravljenost na krizo;

2. meni, da je treba še povečati sredstva za države Zahodnega Balkana v okviru 
instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II), zlasti na področjih delovanja 
demokratičnih institucij, pravne države, dobrega upravljanja in javne uprave; ugotavlja, 
da je Komisija priporočila začetek pristopnih pogajanj z Albanijo in Severno 
Makedonijo; poudarja, da je pomembno izpolniti to obljubo in pristopna pogajanja 
začeti že v letu 2019; se v zvezi s tem ne strinja s predlaganim zmanjšanjem sredstev za 
politične reforme in usklajevanje s pravnim redom Unije na zahodnem Balkanu ter 
namesto tega poziva, naj se sredstva občutno povečajo;

3. ugotavlja, da je bilo Turčiji znova dodeljenih manj sredstev, in meni, da je to 
upravičeno zaradi tamkajšnjih hudih in trajnih pomanjkljivosti na področju 
demokracije, pravne države in temeljnih pravic; poziva Komisijo, naj pozorno spremlja 
razmere in po potrebi prilagodi raven finančne podpore, obenem pa ohrani tesno 
povezavo s turškimi državljani; pozdravlja večjo osredotočenost na podporo civilni 
družbi, zlasti na področju demokracije in pravne države, in nadaljnje preusmerjanje k 
neposrednemu upravljanju, Komisijo pa spodbuja, naj ta procesa še pospeši;

4. poudarja, da je treba prednostno obravnavati stabilnost vzhodnega in južnega sosedstva 
EU; poudarja predvsem, da je treba podpreti ključne države, kot so Ukrajina, Moldavija, 
Tunizija in Gruzija, ki so vse pokazale pomemben napredek, ki bi ga bilo treba priznati 
in podpreti; opominja, kako pomembno je ohraniti visoko raven podpore in sodelovanja 
EU za stabilno evropsko sosedstvo, obenem pa upoštevati zavezanost partnerskih držav 
celovitim reformam, zlasti na področju demokracije, pravne države in človekovih 
pravic; opozarja tudi, da je glede na nenehne varnostne grožnje in čedalje slabše 
varnostne razmere na vzhodni meji EU pomembno skupaj z vzhodnimi partnerji še 
naprej krepiti zaupanje in priskrbeti zadostna sredstva za podporo stabilnosti in krepitvi 
demokracije v tej regiji, zlasti kar zadeva Ukrajino in trajne konfliktne razmere, ki jih je 
v vzhodni Ukrajini povzročila Rusija; glede na vse večjo rusko agresijo proti Gruziji 
podpira okrepljeno in vidnejšo vlogo nadzorne misije EU v Gruziji; poudarja, da bi 
morala EU v primeru Moldavije izkoristiti politični zagon in zagotoviti močno finančno 
podporo, da bi se izvedle potrebne demokratične, gospodarske in socialne reforme;

5. poziva k povečanju sredstev za boj proti kampanjam dezinformiranja, ki ogrožajo 
demokratične procese v sosedstvu Unije;
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6. opozarja, da se države v južnem sosedstvu soočajo z ogromnim pritiskom zaradi 
pretresljivih dogodkov v regiji, vključno s konflikti v Siriji in Libiji, vzponom 
ekstremizma ter s tem povezanega gibanja beguncev in migrantov, in meni, da bi bilo 
mogoče te probleme obravnavati z okrepitvijo prizadevanj in financiranjem ukrepov za 
krepitev zaupanja; poziva, naj se predlagani proračunski rezi za države južnega 
sosedstva v okviru evropskega instrumenta sosedstva razveljavijo; znova poudarja, da 
se prispevek iz tega instrumenta za uresničitev zavez Siriji in za skrbniški sklad EU za 
Afriko ne sme zagotoviti na račun osrednjih prednostnih nalog tega instrumenta, in 
poziva, naj se dodatne obveznosti v celoti pokrijejo z dodatnimi sredstvi;

7. pozdravlja zaveze, dane na konferenci Bruselj III z naslovom „Podpora prihodnosti 
Sirije in širše regije“, in poudarja, da se mora EU poleg dodeljenih 560 milijonov EUR 
zavezati k dolgoročni in stabilni udeležbi v regiji; spominja na prizadevanja organizacij, 
ki se ukvarjajo z zbiranjem dokazov v Siriji, ter poziva, naj se kot temeljna prednostna 
naloga ohranijo dokazi o vojnih zločinih in zločinih zoper človečnost, ki so jih zagrešile 
vse strani v konfliktu;

8. poziva EU, naj okrepi podporo za izvedljivost dvodržavne rešitve, Palestinsko oblast, 
civilno družbo v Izraelu in Palestini ter Agencijo Združenih narodov za pomoč in 
zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA);  je zaskrbljen 
zaradi nedavnih obtožb o zlorabi pooblastil v vodstvu agencije UNRWA in pričakuje 
celovito ter pregledno preiskavo in zunanji nadzor v zvezi s tem; ostaja zaskrbljen 
zaradi nadaljnjega uničevanja in zasegov humanitarne pomoči, ki jo financira EU, na 
Zahodnem bregu;

9. poziva k ponovni ustanovitvi mandata posebnega predstavnika EU za južno 
Sredozemlje, ki bo vodil k sodelovanju EU s to regijo in povečal prepoznavnost EU;

10. poziva k povečanju sredstev za podporo evropskemu instrumentu za demokracijo in 
človekove pravice (EIDHR); znova izraža močno podporo zagovornikom človekovih 
pravic, zlasti najbolj ogroženim, tudi prek namenskega mehanizma za človekove 
pravice (ProtectDefenders.eu);

11. poudarja, da je treba podpreti in zaščititi skupnost LGBTI+ po vsem svetu; poziva k 
dodelitvi sredstev EU za podporo skupnostim LGBTI+ v državah, kjer so njihove 
pravice ogrožene;

12. poudarja pomembno vlogo misij EU za opazovanje volitev, ki prispevajo h krepitvi 
demokratičnih institucij in zaupanja javnosti v volilne postopke ter tako spodbujajo 
stabilnost in utrjujejo druge zunanjepolitične cilje, tudi vzpostavljanje miru; poudarja, 
kako pomembno je okrepiti misije za opazovanje volitev in povečati sredstva zanje; 
ugotavlja, da bi moralo biti predlagano povečanje namenjeno predvsem krepitvi 
lokalnih organizacij za opazovanje volitev, ki imajo podlago v civilni družbi, za 
financiranje misij za opazovanje volitev pa bi bilo treba nameniti do 25 % celotnega 
proračuna Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice (EIDHR); 
poziva Komisijo, naj spodbuja konkurenco med ponudniki storitev, saj bi bilo mogoče s 
tem povečati učinkovitost in uspešnost;

13. poudarja pomen postopnega oblikovanja skupne obrambne politike EU in potrebo po 
podpiranju nadaljnjega financiranja, da bi se zagotovilo njeno izvajanje; znova izraža 
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odločno podporo evropskemu programu za razvoj obrambne industrije (EDIDP) in 
pozdravlja, da mu je bilo v predlogu proračuna dodeljenih 255 milijonov EUR; 
izpostavlja pomembno vlogo, ki jo mora imeti Evropski obrambni sklad v prihodnjih 
proračunih, predvsem v večletnem finančnem okviru; poziva države članice, naj 
pogosteje izkoristijo te možnosti financiranja;

14. znova izraža stališče, da je kritje upravnih in operativnih odhodkov Evropske obrambne 
agencije in stalnega strukturiranega sodelovanja iz proračuna Unije edina možnost, 
predvidena v ustanovnih pogodbah;

15. meni, da bi bilo treba več sredstev nameniti za civilno preprečevanje konfliktov, 
mediacijo in prizadevanja za spravo, zlasti v južnem in vzhodnem sosedstvu EU;

16. opozarja na posledice podnebnih sprememb za zunanje delovanje EU; poudarja, da se je 
treba prilagoditi podnebni krizi z znatnim povečanjem števila skladov, namenjenih 
podnebnim ciljem in podnebni diplomaciji;

17. poudarja odgovornost EU, da podpre zaščito Arktike; poudarja, kako pomembno je 
vlagati v bolj usklajeno politiko EU za Arktiko;

18. poudarja, da je treba nujno izkoreniniti spolno nasilje in nasilje na podlagi spola, tako 
da se odpravi njuna razširjena in sistematična uporaba kot vojno orožje; poziva k 
uporabi sredstev EU za podporo žrtvam nasilja na podlagi spola in pravicam žensk po 
svetu pri dostopu do varnega in zakonitega splava;

19. poziva k povečanju sredstev za projekte, osredotočene na podporo beguncem iz 
Venezuele, ki so zbežali v sosednje države, tudi na ozemlja držav članic EU na Karibih;

20. je ogorčen nad nizkim odstotkom žensk na srednjih vodstvenih položajih in na višjih 
vodstvenih položajih v ESZD (25 % oziroma 13 %); poziva podpredsednico 
Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, naj 
sprejme pisno zavezo glede prisotnosti žensk na vodstvenih položajih, vključno s ciljem 
50 % žensk kot vodij delegacij do leta 2024;

21. opozarja na dejstvo, da je za nepredvidene krize potrebna prožnost in manevrski prostor 
v proračunu, zato opozarja, da je treba hitro in učinkovito ukrepati, če je to potrebno;

22. opozarja, da sedanji predlog proračuna temelji na proračunu s polnimi prispevki 
Združenega kraljestva skozi vse leto 2020.
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