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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. wzywa do przeznaczenia ambitnego budżetu na 2021 r., który umożliwi UE sprostanie 
wyzwaniom polityki zewnętrznej, realizację jej celów i dążenie do osiągnięcia celu 
strategicznej autonomii;

2. jest zaniepokojony szybkim rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 na całym 
świecie i jej wpływem na dotknięte pandemią państwa; jest przekonany, że współpraca 
międzynarodowa ma kluczowe znaczenie, aby przezwyciężyć ten światowy kryzys; 
uważa, że UE powinna przejąć wiodącą rolę w globalnych staraniach na rzecz 
powstrzymania pandemii i łagodzenia jej skutków; wzywa UE, aby okazała solidarność 
z dotkniętymi pandemią państwami trzecimi, w szczególności leżącymi 
w bezpośrednim z nią sąsiedztwie, w tym poprzez mobilizację dodatkowych zasobów 
za pośrednictwem unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego, aby pomóc 
dotkniętym pandemią państwom w odbudowie ich gospodarek, łagodzeniu skutków 
społeczno-gospodarczych tego kryzysu oraz wzmocnieniu zdolności systemów 
publicznej służby zdrowia na całym świecie;

3. podkreśla strategiczne znaczenie polityki rozszerzenia względem Bałkanów Zachodnich 
oraz unijnej polityki sąsiedztwa; podkreśla, że należy zwiększyć finansowanie dla 
krajów Bałkanów Zachodnich oraz krajów wschodniego i południowego sąsiedztwa, 
w celu wspierania reform politycznych i gospodarczych, ze szczególnym 
uwzględnieniem najbardziej zaangażowanych partnerów, zgodnie z zasadą „więcej za 
więcej i mniej za mniej”; przypomina o konieczności rygorystycznego stosowania 
zasady warunkowości przy przyznawaniu wsparcia finansowego; podkreśla, że należy 
szczególnie wspierać siły proeuropejskie i prodemokratyczne w tych regionach, by 
w ten sposób sprzyjać rozwojowi wartości UE i poszanowaniu państwa prawa;

4. uważa, że finansowanie z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) powinno 
przede wszystkim obejmować finansowanie działań w obszarach funkcjonowania 
instytucji demokratycznych, państwa prawa, dobrych rządów i administracji publicznej; 
przypomina, że Komisja zaleciła rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Albanią 
i Macedonią Północną i wzywa do wprowadzenia odpowiednich postanowień 
finansowych w celu wsparcia reform politycznych oraz dostosowania do dorobku;

5. podkreśla, że alokacje finansowe w ramach IPA III powinny być uzależnione od 
poszanowania wartości europejskich, takich jak państwo prawa, niezależność sądów, 
proces demokratyczny, poszanowanie podstawowych wartości i stosunki 
dobrosąsiedzkie; wzywa Komisję, aby monitorowała realizację zasady warunkowości; 
zwraca się do Komisji o przeznaczenie środków przyznanych obecnie w ramach 
Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) na wspieranie społeczeństwa 
obywatelskiego, obrońców praw człowieka i dziennikarzy w Turcji, w drodze 
zarządzania bezpośredniego przez UE, a także na zwiększanie możliwości 
nawiązywania kontaktów międzyludzkich, dialogu naukowego, dostępu do europejskich 
uniwersytetów dla tureckich studentów i dostępu do platform medialnych dla 
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dziennikarzy z myślą o ochronie i promowaniu demokratycznych wartości i zasad, praw 
człowieka i państwa prawa;

6. przypomina niepokojące wydarzenia w krajach południowego sąsiedztwa, w tym 
utrzymujące się konflikty w Syrii i Libii, wzrost ekstremizmu oraz fale uchodźców 
i migrantów; wzywa Komisję, aby przeznaczyła odpowiednie zasoby finansowe dla 
krajów południowego sąsiedztwa w ramach nowej struktury instrumentów finansowania 
zewnętrznego;

7. w związku z rosnącą niepewnością i coraz większym brakiem stabilności w regionie 
wzywa Komisję, aby zwiększyła wsparcie finansowe dla Organizacji Narodów 
Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie 
(UNRWA) w 2021 r., tak aby mogła ona nadal świadczyć podstawowe usługi na rzecz 
milionów uchodźców palestyńskich i wykonywać swój niezwykle ważny mandat; 
ubolewa nad nieustannym niszczeniem i konfiskowaniem finansowanej przez UE 
pomocy humanitarnej na Zachodnim Brzegu; jest zaniepokojony brakiem determinacji 
ze strony ESDZ i Komisji, co zostało podkreślone przez Europejski Trybunał 
Obrachunkowy, w uzyskiwaniu odszkodowań od władz Izraela, o co Parlament 
apelował w rezolucji z września 2018 r.;

8. ponownie wzywa do przeprowadzenia dogłębnego i kompleksowego przeglądu 
stosunków UE z Egiptem, a zwłaszcza unijnego programu pomocy; uważa, jak 
podkreślił w swojej rezolucji z października 2019 r., że sytuacja w zakresie praw 
człowieka w Egipcie wymaga gruntownego przeglądu operacji wsparcia budżetowego 
Komisji i apeluje, aby ograniczyć pomoc UE głównie do wspierania społeczeństwa 
obywatelskiego;

9. przypomina, że różni europejscy przywódcy polityczni podkreślili, że konieczne są 
istotne postępy w stosunkach z kontynentem afrykańskim i w związku z tym podkreśla, 
że słowa muszą znaleźć odpowiednie odzwierciedlenie w czynach i że należy zapewnić 
odpowiednie finansowanie w celu sprostania wielu wspólnym krótko-, średnio- 
i długoterminowym wyzwaniom i możliwościom, z którymi Europa i Afryka mogą 
sobie poradzić tylko dzięki wspólnemu działaniu;

10. zwraca się do Komisji o przedstawienie kompleksowej strategii UE na rzecz Arktyki, 
która uwzględni wszystkie aspekty geopolityczne i geostrategiczne, a także szybką 
zmianę klimatu w tym regionie; zwraca się do Komisji o włączenie Arktyki do 
programu prac na 2020 r.;

11. z zadowoleniem przyjmuje propozycję przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen 
dotyczącą utworzenia „Komisji działającej w sposób geopolityczny”; ponownie 
podkreśla jednak, że należy zapewnić realizację innych priorytetów i wartości UE, 
takich jak ochrona praw człowieka, równość płci, ochrona środowiska i prawa 
mniejszości; w związku z tym podkreśla, że należy zapewnić ochronę wyżej 
wymienionych priorytetów i wartości podczas tworzenia nowej „geopolitycznej” UE;

12. przypomina, że prawa człowieka stanowią nieodłączny element polityki działań 
zewnętrznych UE; ponownie podkreśla, że należy zwiększyć finansowanie 
przeznaczone na wspieranie praw człowieka na świecie, ze szczególnym 
uwzględnieniem ochrony obrońców praw człowieka, w szczególności tych najbardziej 



AD\1203283PL.docx 5/8 PE646.992v02-00

PL

narażonych; w związku z tym podkreśla konieczność utrzymania mechanizmu na rzecz 
obrońców praw człowieka (Protectdefenders.eu) i zwiększenia finansowania 
przeznaczonego na ten cel; uważa, że UE powinna zdecydowanie powstrzymać się od 
udzielania wsparcia budżetowego, aby zapewnić pomoc w krajach, które w sposób 
rażący nie spełniają międzynarodowych standardów w dziedzinie praw człowieka 
i demokracji lub które nie wykazują zaangażowania w walkę z korupcją; podkreśla 
znaczenie misji obserwacji wyborów, zwłaszcza przez lokalne grupy społeczeństwa 
obywatelskiego, i apeluje o odpowiedni poziom finansowania;

13. wzywa do dalszego finansowania strategicznych działań komunikacyjnych mających na 
celu przeciwdziałanie kampaniom dezinformacyjnym, które są coraz częściej 
wykorzystywane do podważania porządku demokratycznego w Unii i w krajach 
leżących w jej najbliższym sąsiedztwie; podkreśla znaczenie sztandarowego projektu 
grupy zadaniowej ds. komunikacji strategicznej dotyczącej Wschodu Europejskiej 
Służby Działań Zewnętrznych – UE kontra dezinformacja – w walce z dezinformacją, 
propagandą i zagranicznymi wpływami;

14. podkreśla, że zmiana klimatu powoduje przekształcenie krajobrazu geopolitycznego, 
a także zwiększenie potrzeb humanitarnych w wielu częściach świata; podkreśla, że 
przyszły budżet powinien pomóc Unii w wypełnieniu zobowiązań wynikających z 
porozumienia paryskiego, powinien być w pełni dostosowany do celu, jakim jest 
ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu poniżej 1,5°C i powinien przyczynić się 
do zatrzymania i odwrócenia tendencji do utraty różnorodności biologicznej; podkreśla 
również w związku z tym znaczenie przeprowadzania skutecznych kontroli pod kątem 
zapewnienia, że w budżecie uwzględnione zostały kwestie klimatu i środowiska (w tym 
różnorodności biologicznej); podkreśla, że należy podjąć wszelkie możliwe działania, 
by zapewnić osiągnięcie ogólnego celu dotyczącego uwzględniania kwestii klimatu 
w całym okresie 2021–2027;

15. podkreśla znaczenie uwzględniania aspektu płci oraz potrzebę określenia odpowiednich 
wskaźników i szczególnej metodologii, a także prowadzenia regularnego 
monitorowania, w celu zbadania wpływu budżetu UE na równość płci; wzywa ESDZ, 
aby poprawiła równowagę płci oraz równowagę geograficzną wśród swoich 
pracowników; podkreśla, że należy podjąć konkretne środki, aby zapewnić obecność 
doradców ds. problematyki płci w delegaturach Unii oraz w misjach i operacjach 
w dziedzinie WPBiO;

16. nalega, aby budżet przeznaczony na wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa 
koncentrował się na obszarach priorytetowych, zarówno pod względem geograficznym, 
jak i tematycznym, oraz na obszarach, w których działanie UE może przynieść 
największą wartość dodaną

17. podkreśla znaczenie zapewnienia odpowiedniego wsparcia finansowego, aby utworzyć 
prawdziwą Europejską Unię Obrony, promować strategiczną autonomię oraz wzmocnić 
rolę UE na szczeblu ogólnoświatowym; podkreśla w szczególności, że należy utrzymać 
stanowisko Parlamentu w sprawie kwot przeznaczonych na Europejski Fundusz 
Obronny (EFO) i na mobilność wojskową; podkreśla, że należy zapewnić stałe wsparcie 
i lepszą koordynację polityki i działań związanych z obronnością w ramach EDA, 
PESCO, EFO i innych inicjatyw; wzywa Komisję, aby zapewniła finansowanie 
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wydatków administracyjnych i operacyjnych Europejskiej Agencji Obrony i stałej 
współpracy strukturalnej z budżetu Unii, co przywróci funkcję budżetową Parlamentu 
przewidzianą w art. 41 TUE;

18. podkreśla, że należy utrzymać stanowisko Parlamentu w sprawie przydziału środków 
dla europejskiego programu kosmicznego, który wzmacnia rolę Europy jako partnera na 
arenie międzynarodowej i stanowi silny atut pod względem jej bezpieczeństwa 
i obrony;

19. zauważa, że w 2021 r. wejdzie w życie nowa generacja instrumentów finansowania 
zewnętrznego, w tym usprawniony globalny instrument, który zastąpi większość 
istniejących instrumentów finansowania zewnętrznego;

20. przypomina, że dzięki nowej strukturze instrumentów finansowania zewnętrznego 
powinna zwiększyć się spójność, rozliczalność, skuteczność i demokratyczny nadzór; 
podkreśla, że należy zwiększyć rolę Parlamentu w strategicznym kierowaniu nowymi 
instrumentami; oczekuje, że będzie uczestniczył począwszy od wczesnego etapu 
programowania (wstępnego) nowych instrumentów;

21. wzywa do zwiększenia przejrzystości i kontroli finansowania z instrumentów 
finansowania zewnętrznego w krajach otrzymujących wsparcie, aby zapewnić jak 
najbardziej efektywne i skuteczne wykorzystanie środków finansowych; wzywa do 
regularnej wymiany informacji w drodze zorganizowanego dialogu między 
Parlamentem a Komisją, co pozwoliłoby Parlamentowi na dokonywanie szczegółowej 
oceny wykorzystania budżetu; wzywa do ściślejszej współpracy i konsultacji 
z lokalnymi beneficjentami na wszystkich etapach planowania i realizacji budżetu; 
podkreśla, że należy wspierać widoczność instrumentów finansowania zewnętrznego 
przez podnoszenie świadomości na temat ich pozytywnego wpływu i wynikających 
z nich korzyści w celu zwiększenia wpływu finansowania i wzmocnienia dyplomacji 
publicznej UE;

22. zwraca się do Komisji, aby w odpowiednim czasie przygotowała plany awaryjne w celu 
zapewnienia ciągłości finansowania w przypadku, gdyby nowe programy nie zostały 
przyjęte na czas przed rozpoczęciem nowych wieloletnich ram finansowych (WRF);

23. wzywa Komisję, aby przedstawiła zróżnicowaną nomenklaturę budżetową dla nowych 
instrumentów finansowania zewnętrznego, w szczególności poprzez dodanie co 
najmniej jednej linii budżetowej dla każdego państwa trzeciego otrzymującego znaczne 
kwoty pomocy UE; podkreśla, że w kontekście zoptymalizowanego zestawu 
instrumentów struktura budżetu musi być wystarczająco szczegółowa i przejrzysta, aby 
umożliwić Parlamentowi skuteczne wykonywanie funkcji budżetowych oraz pełnienie 
roli nadzorczej.
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