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WSKAZÓWKI 

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. wyraża ubolewanie, że zakres środków finansowych UE w dziale 4 obecnych 

wieloletnich ram finansowych, a także brak elastyczności i spójności w ich 

wydatkowaniu to dowód na ograniczone ambicje UE, jeżeli chodzi o podejmowanie 

działań na miarę podmiotu o charakterze rzeczywiście globalnym; zauważa jednak 

pozytywne zmiany w wielu krajach partnerskich i w odniesieniu do licznych kwestii 

objętych finansowaniem w ramach instrumentów finansowania zewnętrznego UE, co 

świadczy o zasadności i znaczeniu tych instrumentów; 

2. podkreśla, że UE zdecydowała o utworzeniu funduszy powierniczych oraz 

szczególnego instrumentu pomocy dla uchodźców w Turcji, aby stawić czoła licznym 

wyzwaniom i kryzysom mającym miejsce zarówno w bezpośrednim, jak i w szerszym 

sąsiedztwie Unii, w tym kryzysowi migracyjnemu i uchodźczemu; wyraża ubolewanie, 

że wkłady z budżetu UE przekazywane na rzecz funduszy powierniczych UE oraz 

instrumentu pomocy dla uchodźców w Turcji doprowadziły do ogólnego obniżenia 

stopnia spójności, utrudniają planowanie długoterminowe oraz osłabiają wpływ działań 

Unii; ponownie podkreśla, że nowe priorytety należy finansować z nowych środków; 

3. wyraża przekonanie, że generacja instrumentów finansowania zewnętrznego na okres 

po 2020 r. musi: 

– służyć ambitnej i nadrzędnej globalnej strategii UE opartej na wartościach Unii; 

odpowiadać politycznym ambicjom UE pod względem wielkości tych 

instrumentów, ich wzajemnej i wewnętrznej elastyczności oraz ogólnej spójności 

politycznej, również w przypadkach odgrywania przez UE kluczowej roli w 

procesach odbudowy powojennej i pokonfliktowej w szerszym sąsiedztwie Unii; 

– umożliwiać wyraźne efekty synergii między budżetem a wpływem politycznym 

UE w ramach prawdziwie partnerskich stosunków z państwami trzecimi; 

– w szerszym zakresie umożliwiać UE reagowanie na zmieniające się okoliczności 

przy jednoczesnym poszanowaniu globalnych zobowiązań, które już zostały 

podjęte; 

– charakteryzować się rzeczywistą wartością dodaną dla UE, co oznacza, że musi 

gwarantować lepszą koordynację oraz w większym stopniu opierać się na 

podejściu, którego podstawą są wyniki, w tym również w zakresie 

sprawozdawczości i komunikacji, gdyż finansowanie UE nie może powielać 

finansowania państw członkowskich ani pokrywać się z nim oraz powinno być 

bardziej synergistyczne; 

– odpowiadać zasadom budżetowym takim jak uczciwość i jednolitość; 

– wzmocnić rolę Parlamentu w odniesieniu do kontroli demokratycznej; 
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4. jest zdania, że strukturę instrumentów finansowania zewnętrznego można uprościć oraz 

że powinna ona odzwierciedlać jasne cele polityczne; podkreśla, że wyniki należy 

mierzyć nie tylko na szczeblu krajowym i sektorowym, ale także w sposób 

zagregowany w kontekście danego instrumentu; wzywa do poprawy skuteczności, 

elastyczności, rozliczalności, spójności i widoczności działań Unii; ostrzega jednak, że 

nadmiernie radykalne uproszczenie struktury nie byłoby pozbawione ryzyka; 

5. przypomina o bezprecedensowym zapotrzebowaniu na pomoc humanitarną, 

wynikającym z klęsk żywiołowych i katastrof wywołanych przez człowieka, 

związanych m.in. ze zmianą klimatu, brakiem bezpieczeństwa, konfliktami i 

przymusowymi wysiedleniami; apeluje w szczególności o utrzymanie odrębnego 

instrumentu na potrzeby pomocy humanitarnej, wyposażonego we własną podstawę 

prawną, budżet oraz długoterminową strategię finansowania, w celu zagwarantowania 

przestrzegania czterech zasad pomocy humanitarnej: humanitaryzmu, neutralności, 

bezstronności i niezależności; ponadto wzywa do utworzenia znaczącej rezerwy na 

pomoc humanitarną; 

6. apeluje o lepszą integrację funduszy powierniczych i instrumentów UE z budżetem, aby 

poprawić przejrzystość i demokratyczną kontrolę nad instrumentami finansowania 

zewnętrznego; przypomina, że w ramach ostatniego przeglądu rozporządzenia 

finansowego1 uzgodniono, iż przed ustanowieniem nowego funduszu powierniczego z 

myślą o działaniach tematycznych odbywać się będą konsultacje z Parlamentem i Radą; 

apeluje ponadto do Komisji o udostępnianie Parlamentowi szczegółowych informacji o 

wszelkich istotnych autonomicznych przesunięciach środków lub anulowaniu 

zobowiązań w dziale 4; 

7. jest zdania, że procedury przeglądu śródokresowego i kontroli budżetowej powinny być 

dostatecznie rygorystyczne i przejrzyste, aby zapewnić maksymalną możliwą absorpcję 

środków i umożliwić wprowadzanie modyfikacji w celu zwiększenia – w razie potrzeby 

– zdolności absorpcyjnych. 

  

                                                 
1 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1. 
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