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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. poziva k ambicioznemu proračunu za leto 2021, ki bo EU omogočil, da bo kos izzivom 
zunanje politike in da bo dosegla strateško avtonomijo;

2. poudarja, da je treba povečati sredstva za države Zahodnega Balkana ter države 
vzhodnega in južnega sosedstva, da bi podprli politične in gospodarske reforme, s 
poudarkom na najbolj zavzetih partnerjih;

3. ponovno izraža podporo financiranju za človekove pravice po vsem svetu, s posebnim 
poudarkom na zaščiti zagovornikov človekovih pravic; poudarja pomen misij za 
opazovanje volitev in poziva k ustrezni ravni financiranja;

4. ugotavlja, da bo nova generacija instrumentov za zunanje financiranje začela veljati leta 
2021, vključno z racionaliziranim globalnim instrumentom, in da bo nadomestila večino 
obstoječih instrumentov za zunanje financiranje;

5. ponovno poudarja, da bi morala nova arhitektura instrumentov za zunanje financiranje 
povečati skladnost, odgovornost, učinkovitost in demokratični nadzor; poudarja, da 
mora imeti Evropski parlament večjo vlogo pri strateškem usmerjanju novih 
instrumentov; pričakuje, da bo že od zgodnje faze vključen v (predhodno) načrtovanje 
novih instrumentov;

6. zahteva, da Komisija pravočasno pripravi načrte ukrepov, da bi zagotovili nemoteno 
financiranje v primeru, da novi programi ne bodo sprejeti pravočasno pred začetkom 
novega večletnega finančnega okvira;

7. poziva Komisijo, naj predstavi diferencirano proračunsko nomenklaturo za nove 
instrumente za zunanje financiranje, zlasti z vključitvijo vsaj ene proračunske vrstice za 
vsako tretjo državo, ki prejema velike zneske pomoči EU; poudarja, da mora biti 
proračunska struktura glede na to, da je sklop instrumentov bolj racionaliziran, dovolj 
podrobna, da bo lahko Parlament učinkovito izvajal svoje proračunske naloge in 
izpolnil svojo nadzorno vlogo.


