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PRIJEDLOZI

Odbor za vanjske poslove poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u prijedlog 
rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1. poziva na ambiciozan proračun za 2021. kojim će se EU-u omogućiti da se suoči s 
vanjskopolitičkim izazovima i da radi na cilju postizanja strateške autonomije;

2. naglašava da je potrebno povećati financijska sredstva za zemlje zapadnog Balkana te 
zemlje istočnog i južnog susjedstva kako bi se poduprle političke i gospodarske 
reforme, s naglaskom na najpredanije partnere;

3. ponavlja svoju potporu za dodjelu financijskih sredstava radi podupiranja ljudskih prava 
diljem svijeta, s posebnim naglaskom na zaštiti boraca za ljudska prava; ističe važnost 
misija za promatranje izbora i poziva na odgovarajuću razinu financiranja;

4. napominje da će nova generacija instrumenata za vanjsko financiranje stupiti na snagu 
2021., uključujući pojednostavljeni globalni instrument koji će zamijeniti većinu 
postojećih instrumenata za vanjsko financiranje;

5. ponavlja da bi se novom strukturom instrumenata za vanjsko financiranje trebali 
poboljšati usklađenost, odgovornost, učinkovitost i demokratski nadzor; naglašava 
potrebu za većom ulogom Europskog parlamenta u strateškom upravljanju novim 
instrumentima; očekuje da će od početne faze biti uključen u (pred)programiranje novih 
instrumenata;

6. traži od Komisije da pravodobno pripremi planove u slučaju nepredviđene situacije 
kako bi se osigurao kontinuitet financiranja ako novi programi ne budu spremni na 
vrijeme za početak novog višegodišnjeg financijskog okvira (VFO);

7. potiče Komisiju da predstavi diferenciranu proračunsku nomenklaturu za nove 
instrumente za vanjsko financiranje, posebno uključivanjem barem jedne proračunske 
linije za svaku treću zemlju koja prima znatne iznose pomoći EU-a; naglašava da u 
kontekstu pojednostavnjenog skupa instrumenata proračunska struktura mora biti 
dovoljno detaljna kako bi se Parlamentu omogućilo da učinkovito obavlja svoje 
proračunske funkcije i da vrši svoju nadzornu ulogu.


