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NÁVRHY 

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, aby do 

svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vyjadřuje politování nad tím, že množství a nedostatečná pružnost a soudržnost 

finančních zdrojů EU v rámci okruhu 4 stávajícího víceletého finančního rámce (VFR) 

svědčí o omezených ambicích EU jednat jako skutečný globální hráč; konstatuje však, 

že řada partnerských zemí a témat, kterým se věnovaly nástroje pro financování vnější 

činnosti EU (EFI), zaznamenává pozitivní pokrok, a je tedy důkazem významu těchto 

nástrojů; 

2. zdůrazňuje, že EU vytvořila svěřenské fondy a zvláštní nástroj pro uprchlíky v Turecku, 

aby se vyrovnala s rozmanitými výzvami a krizemi ve svém bezprostředním i 

vzdálenějším sousedství, včetně migrační a uprchlické krize; vyjadřuje politování nad 

skutečností, že příspěvky z rozpočtu EU do svěřenských fondů EU a nástroje pro 

uprchlíky v Turecku měly negativní vliv na celkovou soudržnost, dlouhodobou vizi 

a dopad činnosti Unie; opětovně zdůrazňuje, že nové priority musí být financovány 

z nových prostředků; 

3. je přesvědčen, že generace nástrojů pro financování vnější činnosti po roce 2020 musí: 

– sloužit ambiciózní a obecné globální strategii EU založené na hodnotách EU; být 

v souladu s politickými ambicemi EU, co do velikosti, flexibility mezi 

jednotlivými nástroji pro financování vnější činnosti i v rámci těchto nástrojů 

samotných a co do celkové politické soudržnosti, mimo jiné pokud jde o to, aby 

EU byla klíčovým aktérem v poválečné a postkonfliktní obnově ve svém širším 

sousedství; 

– umožňovat součinnost mezi rozpočtem a politickým vlivem EU v rámci 

upřímného partnerství s třetími zeměmi; 

– umožňovat, aby EU zvýšila svou schopnost reakce na měnící se prostředí při 

současném respektování dosud přijatých globálních závazků; 

– přinést skutečnou přidanou hodnotu EU a zajistit lepší koordinaci a přístup 

zaměřený na výsledky, a to i s ohledem na podávání zpráv a komunikaci – 

finanční prostředky EU nesmí zdvojovat nebo se krýt s finančními prostředky 

členských států a měla by mezi nimi panovat větší synergie; 

– dodržovat rozpočtové zásady pravdivosti a jednotnosti; 

– posilovat funkci demokratické kontroly, kterou vykonává Parlament; 

4. je toho názoru, že uspořádání nástrojů pro financování vnější činnosti by mohlo být 

zjednodušeno a mělo by odrážet jasné politické cíle; zdůrazňuje, že výsledky by neměly 

být měřeny pouze na úrovni jednotlivých zemí a odvětví, ale měly být rovněž 

agregovány na úrovni nástrojů; vyzývá ke zvýšení efektivity, flexibility a odpovědnosti 

činnosti Unie, její soudržnosti a viditelnosti; varuje však, že mimořádně radikální 
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zjednodušení struktury by nebylo bez rizika; 

5. připomíná, že v důsledku přírodních a člověkem způsobených pohrom, jako je mimo 

jiné změna klimatu a nedostatečná bezpečnost obyvatel, konflikty a nucené odcházení 

obyvatel z domovů, je v nebývalé míře třeba humanitární pomoci; vyzývá zejména 

k tomu, aby byl zachován samostatný nástroj pro humanitární pomoc s jeho vlastním 

právním základem, rozpočtem a dlouhodobou finanční strategií, který zajistí dodržování 

čtyř humanitárních principů „humanita, neutralita, nestrannost a nezávislost“; vyzývá 

rovněž k vytvoření velké rezervy na humanitární pomoc; 

6. vyzývá k lepší integraci svěřenských fondů a nástrojů EU do rozpočtu s cílem zvýšit 

transparentnost a demokratickou kontrolu nástrojů pro financování vnější činnosti; 

připomíná, že v rámci poslední revize finančního nařízení1 byla uzavřena dohoda o tom, 

že před vytvořením nového svěřenského fondu pro tematické činnosti proběhnou 

konzultace s Parlamentem a Radou; kromě toho vyzývá Komisi, aby poskytla 

Parlamentu podrobné informace o všech významných samostatných převodech nebo 

zrušení závazků v rámci okruhu 4; 

7. zastává názor, že střednědobé procesy přezkumu a rozpočtové kontroly by měly být 

dostatečně rigorózní a transparentní, aby byla zajištěna maximální absorpce prostředků 

a bylo možné provádět vhodné úpravy v zájmu zvýšení absorpční kapacity, bude-li to 

třeba. 

                                                 
1 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1. 
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