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NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. žiada ambiciózny rozpočet na rok 2021, ktorý EÚ umožní čeliť výzvam v oblasti 
vonkajšej politiky a usilovať sa o dosiahnutie strategickej autonómie;

2. zdôrazňuje potrebu zvýšiť financovanie pre krajiny západného Balkánu, ako aj 
východného a južného susedstva s cieľom podporiť politické a hospodárske reformy so 
zameraním na najoddanejších partnerov;

3. opätovne zdôrazňuje svoju podporu vyčleneniu finančných prostriedkov na podporu 
ľudských práv na celom svete s osobitným dôrazom na ochranu obhajcov ľudských 
práv; zdôrazňuje význam volebných pozorovateľských misií a požaduje primeranú 
úroveň financovania;

4. poznamenáva, že v roku 2021 nadobudne účinnosť nová generácia nástrojov na 
financovanie vonkajšej činnosti (EFI) vrátane zjednodušeného globálneho nástroja, 
ktorý nahradí väčšinu EFI;

5. opätovne zdôrazňuje, že nová štruktúra EFI by mala zvýšiť súdržnosť, zodpovednosť, 
efektívnosť a demokratický dohľad; zdôrazňuje potrebu väčšej úlohy Európskeho 
parlamentu v strategickom riadení nových nástrojov; očakáva, že bude už od raného 
štádia zapojený do (predbežného) programovania nových nástrojov;

6. žiada, aby Komisia včas pripravila pohotovostné plány s cieľom zabezpečiť kontinuitu 
financovania v prípade, že nové programy nebudú prijaté včas pred začiatkom nového 
viacročného finančného rámca (VFR);

7. naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila diferencovanú rozpočtovú nomenklatúru pre 
nové nástroje na financovanie vonkajšej činnosti, ktorá bude predovšetkým zahŕňať 
aspoň jeden rozpočtový riadok pre každú tretiu krajinu, ktorá prijíma významné sumy 
pomoci z EÚ; zdôrazňuje, že v súvislosti s efektívnejším súborom nástrojov musí byť 
štruktúra rozpočtu dostatočne podrobná, aby Parlamentu umožnila účinne vykonávať 
rozpočtové funkcie a plniť si úlohu dohľadu.


