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NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do návrhu 
usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. požaduje, aby byl na rok 2021 přijat ambiciózní rozpočet, díky němuž se EU bude moci 
zhostit náročných úkolů v oblasti vnější politiky, bude moci plnit své cíle a usilovat 
o získání strategické autonomie;

2. je znepokojen rychlým šíření pandemie COVID-19 po celém světě a jejími dopady na 
postižené země; je přesvědčen, že k překonání této globální krize je nezbytná 
mezinárodní spolupráce; domnívá se, že EU by se měla postavit do čela celosvětového 
úsilí o zastavení pandemie a zmírnění jejích dopadů; vyzývá EU, aby projevila 
solidaritu s postiženými třetími zeměmi, zejména ve svém bezprostředním sousedství, 
a to mimo jiné uvolněním dodatečných zdrojů prostřednictvím unijních nástrojů 
vnějšího financování na pomoc postiženým třetím zemí při obnově jejich ekonomik, 
zmírnění socio-ekonomických dopadů krize a zvýšení kapacity systémů veřejného 
zdravotnictví na celém světě;

3. zdůrazňuje strategický význam politiky rozšiřování na západním Balkáně a význam 
politiky sousedství EU; zdůrazňuje, že je třeba zvýšit finanční prostředky, které mají 
pomáhat západobalkánským zemím a zemím východního a jižního sousedství provádět 
politické a hospodářské reformy, a to s důrazem na nejangažovanější partnery podle 
zásady „více za více a méně za méně“; připomíná, že pokud jde o finanční podporu, je 
nutné uplatňovat přísnou podmíněnost; zdůrazňuje, že je nutné obzvláště v těchto 
regionech podporovat proevropské a prodemokratické síly, a přispívat tak k šíření 
hodnot EU a dodržování zásad právního státu;

4. je přesvědčen, že financování v rámci nástroje předvstupní pomoci (NPP III) by mělo 
být zaměřeno na fungování demokratických institucí, právní stát, řádnou správu věcí 
veřejných a veřejnou správu; připomíná, že Komise doporučila zahájit přístupová 
jednání s Albánií a Severní Makedonií, a požaduje, aby za účelem podpory politických 
reformy a zajištění souladu s acquis byla přijata odpovídající finanční ustanovení;

5. zdůrazňuje, že finanční prostředky přidělené v rámci NPP III by měly být podmíněny 
dodržováním evropských hodnot, jako je právní stát, nezávislost soudnictví, 
demokratický proces, dodržování základních hodnot a dobré sousedské vztahy; žádá 
Komisi, aby sledovala uplatňování podmínek; žádá Komisi, aby využívala finanční 
prostředky, které jsou v současnosti vyčleněny v rámci nástroje předvstupní pomoci 
(NPP III) na podporu turecké občanské společnosti a obránců lidských práv a novinářů 
a jsou přímo spravovány ze strany EU, a aby zvýšila množství příležitostí 
k mezilidským kontaktům, k akademickému dialogu, přístupu tureckých studentů na 
evropské univerzity a novinářů k mediálním platformám za účelem ochrany a podpory 
demokratických hodnot a zásad, lidských práv a právního státu;

6. připomíná znepokojivý vývoj v zemích jižního sousedství, včetně pokračujících 
konfliktů v Sýrii a Libyi, nárůstu extremismu a uprchlických a migračních vln; vyzývá 
Komisi, aby vyčlenila přiměřené finanční prostředky na země jižního sousedství 
v rámci nové struktury nástrojů pro financování vnější činnosti;
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7. vzhledem k rostoucí nejistotě a nestabilitě v regionu vyzývá Komisi, aby zvýšila svou 
finanční podporu Agentuře OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků 
na Blízkém východě (UNRWA) s cílem zachovat nepřerušené poskytování základních 
služeb milionům palestinských uprchlíků a umožnit agentuře plnit její nepostradatelnou 
úlohu; vyjadřuje politování nad tím, že na Západním břehu neustále dochází k ničení 
a konfiskaci humanitární pomoci financované Evropskou unií; je znepokojen 
nedostatkem odhodlání ESVČ a Komise, na který upozornil Evropský účetní dvůr, 
zajistit odškodnění od izraelských orgánů, jak požadoval Parlament ve svém usnesení ze 
září 2018;

8. opakuje svou výzvu k důkladnému a komplexnímu přezkumu vztahů EU s Egyptem, 
zejména k přezkumu svého programu pomoci; jak zdůraznil ve svém usnesení z října 
2019, domnívá se, že s ohledem na situaci týkající se lidských práv v Egyptě je nutná 
důkladná revize operací využívajících rozpočtovou podporu Komise, a požaduje, aby 
pomoc EU byla omezena především na podporu občanské společnosti;

9. připomíná, že různí evropští političtí lídři poukázali na význam podstatného rozvíjení 
vztahů s africkým kontinentem, a proto zdůrazňuje, že je třeba přejít od slov k činům 
a poskytnout dostatečné finanční prostředky na zvládnutí řady společných 
krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých problémů a příležitostí, které mohou 
Evropa a Afrika řešit společně;

10. požaduje, aby Komise předložila komplexní strategii EU pro Arktidu, která zohlední 
všechny geopolitické a geostrategické aspekty, jakož i rychlou změnu klimatu v tomto 
regionu; žádá Komisi, aby arktickou oblast zahrnula do pracovního programu na rok 
2020;

11. vítá návrh předsedkyně Komise Ursuly von der Leyenové vytvořit „geopolitickou 
Komisi“; připomíná nicméně, že je nutné řídit se dalšími prioritami a hodnotami EU, 
jako je ochrana lidských práv, rovnost pohlaví, ochrana životního prostředí a práv 
menšin; zdůrazňuje proto, že při budování nové, „geopolitické“ EU je třeba hájit tyto 
hodnoty a priority;

12. připomíná, že lidská práva jsou nedílnou součástí opatření vnější politiky EU; 
připomíná, že je nutné zajistit větší objem financování zaměřené na podporu lidských 
práv na celém světě se zvláštním důrazem na ochranu obránců lidských práv, zejména 
těch nejohroženějších; v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba i nadále uplatňovat 
mechanismus pro obránce lidských práv (ProtectDefenders.eu) a navýšit finanční 
prostředky určené na tento mechanismus; domnívá se, že EU by v žádném případě 
neměla poskytovat pomoc prostřednictvím rozpočtové podpory zemím, které hrubě 
porušují mezinárodní normy na poli lidských práv a demokracie nebo které nejsou 
schopny prokázat své odhodlání bojovat proti korupci; podtrhuje význam volebních 
pozorovatelských misí, zejména misí vysílaných místními skupinami občanské 
společnosti, a požaduje odpovídající úroveň financování;

13. vyzývá k dalšímu financování opatření v oblasti strategické komunikace s cílem bojovat 
proti dezinformačním kampaním, které jsou stále více využívány k oslabení 
demokratického řádu v Unii a v zemích v blízkém sousedství Unie; vyzdvihuje význam 
stěžejního projektu pracovní skupiny ESVČ East StratCom - „EU vs Disinfo“ v boji 
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proti dezinformacím, propagandě a zahraničnímu vlivu;

14. zdůrazňuje, že změna klimatu mění geopolitickou situaci a v mnohých částech světa 
vede k nárůstu humanitárních potřeb; trvá na tom, že příští rozpočet by měl Unii pomoci 
plnit její povinnosti vyplývající z Pařížské dohody, měl by plně zohledňovat cíl omezit 
globální oteplování pod hranici 1,5°C a přispět k zastavení a zvrácení trendu úbytku 
biologické rozmanitosti; v této souvislosti zdůrazňuje rovněž význam efektivního 
posuzování rozpočtu z hlediska klimatu a životního prostředí (včetně biologické 
rozmanitosti); zdůrazňuje, že by mělo být vyvinuto maximální úsilí v zájmu splnění 
celkového cíle, který se týká začleňování hlediska klimatu do všech oblastí činnosti, 
v období 2021–2027;

15. poukazuje na význam genderového mainstreamingu a potřebu řádných ukazatelů, 
zvláštní metodiky a pravidelného monitorování pro účely analýzy dopadu rozpočtu EU 
na rovnost žen a mužů; vyzývá ESVČ, aby zlepšila genderovou a zeměpisnou 
vyváženost mezi svými pracovníky; zdůrazňuje, že jsou nutná zvláštní opatření 
k zajištění přítomnosti genderových poradců v delegacích EU a misích a operacích 
SBOP;

16. trvá na tom, aby rozpočet pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku kladl důraz 
na prioritní oblasti, a to jak geograficky, tak tematicky, a na oblasti, kde činnost EU 
může mít největší přínos;

17. poukazuje na to, že má-li skutečně vzniknout Evropská obranná unie, podporována 
strategická autonomie jsou zapotřebí adekvátní finanční prostředky, musí být 
podporována strategická autonomie a posilována úloha EU na globální scéně; zejména 
zdůrazňuje, že je důležité trvat na postoji Parlamentu, pokud jde o částku určenou 
Evropskému obrannému fondu a částku vyčleněnou na vojenskou mobilitu; zdůrazňuje, 
že by mělo být zajištěno, aby politiky a opatření spojená s obranou a prováděná v rámci 
Evropské obranné agentury (EDA), stálé strukturované spolupráce (PESCO), 
Evropského rozvojového fondu a dalších iniciativ byla i nadále podporována a lépe 
koordinována; naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila financování pro správní 
a provozní výdaje Evropské obranné agentury a stálé strukturované spolupráce 
z rozpočtu Unie, a obnovila tak rozpočtovou funkci EP, jak stanoví čl. 41 SEU.

18. zdůrazňuje, že je důležité trvat na postoji Parlamentu, pokud jde o částku určenou na 
kosmický program EU, který posiluje roli Evropy coby globálního hráče a představuje 
značnou devizu z hlediska její bezpečnosti a obrany.

19. poznamenává, že v roce 2021 vstoupí v platnost nová generace nástrojů financování 
vnější činnosti, které nahradí většinu stávajících nástrojů tohoto druhu a zahrnují mimo 
jiné zjednodušený celosvětový nástroj;

20. opakuje, že nová struktura těchto nástrojů by měla posílit soudržnost, odpovědnost, 
účinnost a demokratický dohled; zdůrazňuje, že je třeba, aby se Parlament více podílel 
na strategickém řízení nových nástrojů; očekává, že bude již od počáteční fáze zapojen 
do (předběžného) plánování nových nástrojů;

21. vyzývá k větší transparentnosti a kontrole nástrojů financování vnější činnosti 
v přijímajících zemích, aby se zajistilo co nejúčinnější a nejúčelnější využití finančních 
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zdrojů; požaduje, aby probíhaly pravidelné výměny názorů prostřednictvím 
strukturovaného dialogu mezi Parlamentem a Komisí, které by Parlamentu umožnily 
podrobně posuzovat plnění tohoto rozpočtu; vyzývá k intenzivnější spolupráci 
a konzultacím s místními příjemci v průběhu celého rozpočtového plánování a ve fázích 
realizace; zdůrazňuje, že je třeba prosazovat viditelnost nástrojů financování vnější 
činnosti zvyšováním informovanosti o jejich pozitivním dopadu a přínosech v zájmu 
zvýšení dopadu financování a zdokonalení veřejné diplomacie EU;

22. požaduje, aby Komise včas vypracovala pohotovostní plány, a zajistila tak kontinuitu 
financování v případě, že nové nástroje nebudou přijaty včas před začátkem nového 
víceletého finančního rámce;

23. naléhavě žádá Komisi, aby pro nové nástroje financování vnější činnosti předložila 
rozpočtovou nomenklaturu, jež bude diferencovaná, a to především tím, že bude 
zahrnovat alespoň jednu rozpočtovou položku na každou třetí zemi, která je příjemcem 
pomoci EU ve značné výši; zdůrazňuje, že v souvislosti se zjednodušeným souborem 
nástrojů je třeba zajistit, aby skladba rozpočtu byla dostatečně podrobná a transparentní, 
a Parlament tak mohl účinně plnit své rozpočtové funkce a vykonávat dohled.
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