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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. wzywa do przeznaczenia ambitnego budżetu na 2021 r., który umożliwi UE sprostanie 
wyzwaniom polityki zewnętrznej i dążenie do osiągnięcia celu strategicznej autonomii;

2. podkreśla, że należy zwiększyć finansowanie dla krajów Bałkanów Zachodnich oraz 
krajów wschodniego i południowego sąsiedztwa w celu wspierania reform politycznych 
i gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej zaangażowanych 
partnerów;

3. ponownie wyraża poparcie dla finansowania przeznaczonego na wspieranie praw 
człowieka na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obrońców praw 
człowieka; podkreśla znaczenie misji obserwacji wyborów i apeluje o odpowiedni 
poziom finansowania;

4. zauważa, że w 2021 r. wejdzie w życie nowa generacja instrumentów finansowania 
zewnętrznego, w tym usprawniony globalny instrument, który zastąpi większość 
istniejących instrumentów finansowania zewnętrznego;

5. przypomina, że nowa struktura instrumentów finansowania zewnętrznego powinna 
zwiększyć spójność, rozliczalność, skuteczność i demokratyczny nadzór; podkreśla, że 
należy zwiększyć rolę Parlamentu Europejskiego w strategicznym kierowaniu nowymi 
instrumentami; oczekuje, że będzie uczestniczył począwszy od wczesnego etapu 
programowania (wstępnego) nowych instrumentów;

6. zwraca się do Komisji, aby w odpowiednim czasie przygotowała plany awaryjne w celu 
zapewnienia ciągłości finansowania w przypadku, gdyby nowe programy nie zostały 
przyjęte przed rozpoczęciem nowych wieloletnich ram finansowych (WRF);

7. wzywa Komisję, aby przedstawiła zróżnicowaną nomenklaturę budżetową dla nowych 
instrumentów finansowania zewnętrznego, w szczególności poprzez dodanie co 
najmniej jednej linii budżetowej dla każdego państwa trzeciego otrzymującego znaczne 
kwoty pomocy UE; podkreśla, że w kontekście zoptymalizowanego zestawu 
instrumentów struktura budżetu musi być wystarczająco szczegółowa, aby umożliwić 
Parlamentowi skuteczne wykonywanie funkcji budżetowych oraz pełnienie roli 
nadzorczej.


