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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Budżetowej, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących wskazówek:

1. przypomina, że dział 4 budżetu Unii Europejskiej musiał w trakcie obowiązywania 
wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2007-2013 być przedmiotem licznych 
korekt zarówno z powodu zbyt ograniczonych kopert finansowych, jak i braku 
elastyczności w dziale 4 w reagowaniu na nieprzewidziane okoliczności; ponownie 
potwierdza swoje podejście, zgodnie z którym w związku z nowymi obowiązkami 
powierzonymi UE przez Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej konieczne jest 
odpowiednie dodatkowe w stosunku do WRF na lata 2007-2013 finansowanie, aby 
umożliwić Unii wypełnianie jej roli podmiotu na arenie światowej przy jednoczesnym 
wywiązywaniu się z wcześniej podjętych zobowiązań; podkreśla uzupełniający charakter, 
jaką pomoc UE ma w stosunku do pomocy udzielanej przez państwa członkowskie oraz 
jej efekt katalizatora w ramach interwencji w regionach, do których nie jest dostarczana 
pomoc dwustronna; popiera w szczególności procedury zaproponowane przez Komisję 
w celu wzmocnienia wspólnego planowania między państwami członkowskimi 
i działaniami UE;

2. uważa w tym względzie, że wniosek Komisji w sprawie środków budżetowych 
przeznaczonych na dział 4 odzwierciedla obawy Parlamentu Europejskiego wyrażone w 
jego rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r.1, oraz rzeczywiste potrzeby w zakresie działań 
zewnętrznych Unii; z zadowoleniem przyjmuje sygnał, jaki wniosek ten stanowi dla 
ogółu partnerów Unii, zarówno krajów otrzymujących pomoc, jak i innych krajów 
udzielających pomocy; stwierdza jednak, że wniosek Komisji spełnia w stopniu 
minimalnym cele UE poparte przez wszystkich szefów państw i rządów i zapisane w 
traktacie lizbońskim; oczekuje, że Rada – jeżeli nie jest w stanie w pełni poprzeć 
propozycji Komisji – jasno wskaże te priorytety i projekty, z których należy zrezygnować 
lub które należy ograniczyć, pomimo ich potwierdzonej europejskiej wartości dodanej, 
oraz należycie ten wybór uzasadni;

3. ponownie wyraża jednak swoje zdecydowane przekonanie, że większa elastyczność 
budżetowa w WRF jako całości, uznana za niezbędną przez wszystkie strony, jest 
szczególnie istotna w kontekście działu 4; wzywa Komisję, aby w razie potrzeby 
wystąpiła z wnioskiem w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących tego działu 
budżetowego w celu zapewnienia zdolności reagowania na sytuacje kryzysowe i naglące 
potrzeby, których nie da się przewidzieć z wyprzedzeniem, przy odpowiednim 
poszanowaniu prerogatyw władzy budżetowej;  stwierdza jednak, że Komisja 
zaproponowała rozszerzone mechanizmy, w ramach każdego wieloletniego programu, aby 
umożliwić UE dostosowanie finansowania do potrzeb i ograniczeń politycznych; 

4. ponawia wezwanie do wprowadzenia odpowiedniej procedury celem realokacji 
niewykorzystanych środków w dziale 4 na koniec roku budżetowego; uważa również, że 

                                               
1 Teksty przyjęte w tym dniu, P7_TA(2011)0266, rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie inwestowania 
w przyszłość – nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i 
sprzyjającej integracji społecznej.
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pozytywna opinia Parlamentu w sprawie rozporządzenia Rady dotyczącego WRF na lata 
2014-2020 powinna być uzależniona między innymi od zgody Rady odnośnie do 
wniosków Komisji w sprawie ponownego wykorzystania dochodów i zwrotów 
pochodzących z instrumentów finansowych; z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji, aby w większym stopniu korzystać z innowacyjnych instrumentów finansowych 
w dziedzinie stosunków zewnętrznych z udziałem większej liczby odpowiednich 
organizacji i instytucji finansowych; 

5. ponownie wyraża poparcie dla ogółu instrumentów służących realizacji proponowanych 
działań zewnętrznych Unii na lata 2014-2020,1 a w szczególności dla instrumentu 
sąsiedztwa; podkreśla, że odpowiednia równowaga między pomocą dla wschodnich i 
południowych sąsiadów powinna zostać utrzymana przy jednoczesnym uwzględnieniu 
wyników krajów beneficjentów; z zadowoleniem przyjmuje nowy instrument partnerstwa 
mający zapoczątkować nową formę współpracy z krajami mającymi strategiczne 
znaczenie dla Unii;

6. ponownie deklaruje swe poparcie dla zapewnienia możliwości korzystania przez 
Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju z gwarancji UE 
na współpracę finansową z krajami sąsiednimi, zwłaszcza w zakresie finansowania 
małych i średnich przedsiębiorstw i mikrokredytów;

7. uważa, że należy zwiększyć elastyczność pomocy finansowej dla krajów kandydujących i 
potencjalnych krajów kandydujących, a także dla innych krajów beneficjentów i krajów 
partnerskich; jest w rzeczywistości przekonany, że wsparcie budżetowe ze strony Unii 
Europejskiej musi być uzależnione od rytmu postępów oraz od ich rzeczywistej realizacji, 
zgodnie z zasadą „więcej za więcej”, przy jednoczesnym uwzględnieniu unijnej zdolności 
integracji; podkreśla, że zasada „więcej za więcej” oznacza także mniej dla krajów, które 
nie wypełniają podjętych zobowiązań;

8. przypomina o odpowiedzialności UE za promowanie bezpieczeństwa na świecie, 
demokracji i poszanowania praworządności oraz trwałego i sprzyjającego włączeniu 
rozwoju gospodarczego; zdecydowanie podkreśla w tym zakresie wartość dodaną 
wieloletnich programów UE takich jak Instrument na rzecz Stabilności i instrument na 
rzecz praw człowieka; podkreśla następnie, że wszystkie unijne programy działań 
zewnętrznych powinny być szerzej dostępne społeczeństwu obywatelskiemu, partnerom 
społecznym i lokalnym oraz regionalnym władzom, w celu zachęcania ich do udziału 
i współodpowiedzialności;

9. stanowczo opowiada się za koniecznością utrzymania rezerwy na pomoc nadzwyczajną, 
która, jak widać, sprawdza się szczególnie dobrze w obecnej postaci, i uważa, że należy ją 
utrzymać jako rezerwę nieobjętą programowaniem poza pułapami określonymi w WRF na 
lata 2014–2020; stanowczo opowiada się też za koniecznością przeznaczenia na nią 
znacznych i realistycznych środków finansowych, umożliwiających Unii szybkie 

                                               
1 europejski instrument sąsiedztwa, instrument wspólnotowej pomocy przedakcesyjnej, instrument na rzecz 
stabilności, instrument partnerstwa, instrument współpracy na rzecz rozwoju, europejski instrument na rzecz 
demokracji i praw człowieka, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, instrument pomocy humanitarnej, 
europejski instrument ochrony ludności, pomoc makroekonomiczna, europejski Fundusz Gwarancyjny dla 
działań zewnętrznych.
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reagowanie na nieprzewidziane potrzeby i niespodziewane kryzysy poprzez 
mobilizowanie środków z rezerwy ad hoc, kiedy tylko będzie to konieczne; 
z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji, aby zwiększyć finansowanie do 350 mln 
EUR (ceny z 2011 r.) i umożliwić jego wykorzystanie do roku n+1 jako pozytywny krok 
we właściwym kierunku; podkreśla, że włączenie rezerwy na pomoc nadzwyczajną do 
działu 4, jak sugerują niektóre państwa członkowskie, stwarza zagrożenie zmniejszenia 
całkowitych środków dostępnych na działania zewnętrzne UE; 

10. uważa za istotne dla skuteczności polityki zagranicznej UE, aby Europejska Służba 
Działań Zewnętrznych otrzymała wystarczające środki na realizację rosnącej liczby 
powierzanych jej zadań; podkreśla jednak w tym zakresie, że środki te powinny być 
wykorzystywane jak najwydajniej, również dzięki bardziej zrównoważonej strukturze 
zatrudnienia. 
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