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POBUDE

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. poziva k ambicioznemu proračunu za leto 2021, ki bo EU omogočil, da bo kos izzivom 
zunanje politike, da bo izpolnila cilje in si prizadevala doseči strateško avtonomijo;

2. je zaskrbljen zaradi hitrega širjenja pandemije COVID-19 po vsem svetu in njenega 
vpliva na prizadete države; je prepričan, da je mednarodno sodelovanje bistveno za 
premostitev te svetovne krize; meni, da bi morala EU prevzeti vodilno vlogo pri 
svetovnih prizadevanjih za zajezitev pandemije in ublažitev njenega vpliva; poziva EU, 
naj bo solidarna s prizadetimi tretjimi državami, zlasti tistimi v njeni neposredni 
soseščini, vključno z uporabo dodatnih sredstev prek instrumentov EU za zunanje 
financiranje, da bi prizadetim državam pomagala obnoviti njihova gospodarstva, blažiti 
socialno-ekonomske posledice te krize in okrepiti zmogljivosti sistemov javnega 
zdravja po vsem svetu;

3. poudarja strateški pomen širitvene politike na Zahodnem Balkanu in sosedske politike 
EU; poudarja, da je treba povečati sredstva za države Zahodnega Balkana ter države 
vzhodnega in južnega sosedstva, da bi podprli politične in gospodarske reforme, s 
poudarkom na najbolj zavzetih partnerjih, pri čemer se upošteva načelo "več za več in 
manj za manj"; opozarja, da je treba v zvezi s finančno podporo uporabiti strogo 
pogojevanje; poudarja, da je treba v teh regijah podpreti predvsem Evropi in 
demokraciji naklonjene sile ter tako spodbuditi razširjanje vrednot EU in spoštovanja 
načel pravne države;

4. meni, da bi se morala sredstva instrumenta za predpristopno pomoč (IPA III) 
osredotočati na področja delovanja demokratičnih institucij, pravne države, dobrega 
upravljanja in javne uprave; opozarja, da je Komisija priporočila, naj se začnejo 
pristopna pogajanja z Albanijo in Severno Makedonijo, in poziva, naj se zagotovijo 
ustrezna finančna sredstva za podporo političnim reformam in uskladitev s pravnim 
redom Unije;

5. poudarja, da bi morala biti finančna sredstva v okviru IPA III pogojena s spoštovanjem 
evropskih vrednot, kot so načela pravne države, neodvisnost sodstva, demokratični 
proces, spoštovanje temeljnih vrednot in dobri sosedski odnosi; poziva Komisijo, naj 
spremlja izvajanje pogojevanja; poziva Komisijo, naj uporabi sredstva, ki so trenutno 
dodeljena v okviru IPA III, da bi prek neposrednega upravljanja EU pomagala civilni 
družbi Turčije, zagovornikom človekovih pravic in novinarjem, ter povečala priložnosti 
za stike med ljudmi, akademski dialog, dostop turških študentov do evropskih univerz 
in medijske platforme za novinarje, da bi zaščitili in spodbujali demokratične vrednote 
in načela, človekove pravice in načelo pravne države;

6. opozarja na zaskrbljujoč razvoj dogodkov v državah južnega sosedstva, vključno s 
konflikti, ki še vedno pestijo Sirijo in Libijo, porastom ekstremizma ter begunskimi in 
migrantskimi valovi; poziva Komisijo, naj v novi strukturi instrumentov za zunanje 
financiranje državam južnega sosedstva nameni ustrezna finančna sredstva;
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7. poziva Komisijo, naj zaradi vse večje negotovosti in nestabilnosti v regiji v letu 2021 
poveča finančno podporo za Agencijo Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje 
palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA), da bi ohranili neprekinjeno 
zagotavljanje osnovnih storitev za milijone palestinskih beguncev in omogočili agenciji, 
da opravlja izredno pomemben mandat; obžaluje, da se na Zahodnem bregu še naprej 
uničuje in zasega humanitarna pomoč, ki jo financira EU; je zaskrbljen, ker Evropska 
služba za zunanje delovanje (ESZD) in Komisija, kakor je poudarilo tudi Evropsko 
računsko sodišče, še vedno nista odločni pri izraelskih oblasteh izterjati odškodnine, kot 
je zahteval Parlament v svoji resoluciji iz septembra 2018;

8. znova poziva k temeljitemu in celovitemu pregledu odnosov EU z Egiptom, zlasti ko 
gre za program pomoči; kakor je poudaril v svoji resoluciji iz oktobra 2019, meni, da je 
treba zaradi stanja na področju človekovih pravic v Egiptu temeljito pregledati 
dejavnosti proračunske podpore, ki jo zagotavlja Komisija, in poziva, naj se pomoč EU 
omeji predvsem na podporo civilni družbi;

9. opozarja, da so številni evropski politični voditelji poudarili, kako pomembno je, da se 
občutno izboljšajo odnosi z afriško celino, zato poudarja, da morajo besedam slediti 
ustrezna dejanja ter da bi bilo treba priskrbeti zadostna sredstva, s katerimi bi bilo 
mogoče obravnavati številne skupne kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne izzive ter 
priložnosti, s katerimi se lahko Evropa in Afrika spoprimeta le skupaj;

10. poziva Komisijo, naj pripravi celovito strategijo EU za Arktiko, ki bo upoštevala vse 
geopolitične in geostrateške vidike, pa tudi hitre podnebne spremembe v regiji; poziva 
Komisijo, naj Arktiko doda v delovni program za leto 2020;

11. pozdravlja predlog predsednice Komisije Ursule von der Leyen o oblikovanju 
„geopolitične Komisije“; poudarja pa, da se je treba posvetiti tudi drugim prednostnim 
nalogam in vrednotam EU, na primer varstvu človekovih pravic, enakosti spolov, 
varstvu okolja in zaščiti pravic manjšin; zato poudarja, da je treba pri oblikovanju nove 
„geopolitične“ EU zaščititi te vrednote;

12. opozarja, da so človekove pravice sestavni del politike zunanjega delovanja EU; 
ponavlja, da je treba zagotoviti več sredstev za človekove pravice po vsem svetu, s 
posebnim poudarkom na zaščiti zagovornikov človekovih pravic, zlasti najbolj 
ogroženih; v zvezi s tem poudarja, da je treba še naprej razvijati mehanizem EU za 
zagovornike človekovih pravic (Protectdefenders.eu) in povečati sredstva zanj; meni, da 
bi se morala EU odločno vzdržati zagotavljanja pomoči prek proračunske podpore v 
državah, ki še zdaleč ne izpolnjujejo mednarodnih standardov na področju človekovih 
pravic in demokracije ali ne izkazujejo zavezanosti boju proti korupciji; poudarja 
pomen misij za opazovanje volitev, zlasti kadar jih izvajajo lokalne skupine civilne 
družbe, in poziva k ustrezni ravni financiranja;

13. poziva, naj se priskrbijo dodatna sredstva za ukrepe strateškega komuniciranja, da bi se 
zoperstavili dezinformacijskim kampanjam, s katerimi se vse pogosteje ruši 
demokratični red v Uniji in državah njenega bližnjega sosedstva; poudarja pomen 
vodilnega projekta projektne skupine East StratCom Evropske službe za zunanje 
delovanje – EU proti dezinformacijam, in sicer v boju proti dezinformacijam, 
propagandi in tujim vplivom;
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14. poudarja, da se zaradi podnebnih sprememb spreminja geopolitična krajina ter v 
številnih delih sveta povečujejo potrebe po humanitarni pomoči; vztraja, da bi moral 
naslednji proračun prispevati, da Unija izpolni svoje obveze iz Pariškega sporazuma, da 
bo popolnoma usklajen s ciljem omejevanja globalnega segrevanja na manj kot 1,5°C in 
prispeval k zaustavitvi in spremembi trenda izgube biotske raznovrstnosti; v zvezi s tem 
poudarja tudi, kako pomembno je, da se preveri združljivost proračuna s podnebjem in 
okoljem (tudi biotsko raznovrstnostjo); poudarja, da si je treba močno prizadevati za 
uresničitev splošnega cilja vključevanja podnebnih vprašanj v celotnem obdobju 2021–
2027;

15. poudarja, kako pomembno je vključevanje načela enakosti spolov in da so potrebni 
ustrezni kazalniki in posebna metodologija, pa tudi redno spremljanje, da bi analizirali 
vpliv proračuna EU na enakost spolov; poziva ESZD, naj med svojim osebjem izboljša 
ravnovesje med spoloma in geografsko ravnovesje; poudarja, da potrebujemo specifične 
ukrepe, s katerimi bi zagotovili, da bodo v delegacijah EU ter misijah in dejavnostih 
skupne varnostne in obrambne politike prisotni svetovalci za enakost spolov;

16. vztraja, da bi se moral proračun za skupno zunanjo in varnostno politiko osredotočati na 
geografska in tematska prednostna področja, pa tudi na področja, na katerih lahko 
ukrepi EU prinesejo največjo dodano vrednost;

17. poudarja, kako pomembno je zagotoviti ustrezno finančno podporo, da bi oblikovali 
dejansko evropsko obrambno unijo, spodbujali strateško avtonomijo in okrepili vlogo 
EU na svetovni ravni; poudarja zlasti, kako pomembno je, da Parlament ne spreminja 
svojega stališča glede sredstev za Evropski obrambni sklad in zneska, namenjenega 
vojaški mobilnosti; poudarja, da bi bilo treba poskrbeti za nenehno podporo in boljše 
usklajevanje obrambne politike in ukrepov v sklopu Evropske obrambne agencije, 
stalnega strukturnega sodelovanja, Evropskega obrambnega sklada in drugih pobud; 
poziva Komisijo, naj poskrbi, da se bodo upravni in operativni odhodki Evropske 
obrambne agencije in stalnega strukturnega sodelovanja financirali iz proračuna Unije 
ter tako Parlamentu povrne proračunska pooblastila, zagotovljena s členom 41 PEU;

18. poudarja, kako pomembno je, da Parlament ne spreminja stališča glede sredstev za 
vesoljski program Evropske unije, ki krepi globalno vlogo Evrope in je močan adut za 
njeno varnost in obrambo;

19. ugotavlja, da bo nova generacija instrumentov za zunanje financiranje začela veljati 
leta 2021, vključno z racionaliziranim globalnim instrumentom, ki bo nadomestil večino 
obstoječih instrumentov za zunanje financiranje;

20. ponovno poudarja, da bi morala nova struktura instrumenta za zunanje financiranje 
povečati skladnost, odgovornost, učinkovitost in demokratični nadzor; poudarja, da 
mora imeti Parlament večjo vlogo pri strateškem usmerjanju novih instrumentov; 
pričakuje, da bo že od zgodnje faze vključen v (predhodno) načrtovanje novih 
instrumentov;

21. poziva, naj se poveča preglednost instrumenta za zunanje financiranje in nadzor nad 
njim v državah prejemnicah, s čimer bi zagotovili, da se bodo finančna sredstva 
uporabljala čim bolj učinkovito; zahteva redne izmenjave s strukturiranim dialogom 
med Parlamentom in Komisijo, ki bi Parlamentu omogočil, da podrobno oceni uporabo 
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proračuna; poziva, naj se v celotni fazi proračunskega načrtovanja in izvajanja okrepi 
sodelovanje in posvetovanje z lokalnimi upravičenci; poudarja, da je treba z 
ozaveščanjem pozitivnega učinka in koristi instrumentov za zunanje financiranje 
povečevati njihovo prepoznavnost, da bi povečali vpliv financiranja in izboljšali javno 
diplomacijo EU;

22. zahteva, da Komisija pravočasno pripravi načrte izrednih ukrepov, da bi zagotovili 
nemoteno financiranje v primeru, da novi programi ne bodo sprejeti pravočasno za 
začetek novega večletnega finančnega okvira;

23. poziva Komisijo, naj predstavi diferencirano proračunsko nomenklaturo za nove 
instrumente za zunanje financiranje, zlasti z vključitvijo vsaj ene proračunske vrstice za 
vsako tretjo državo, ki prejema velike zneske pomoči EU; poudarja, da mora biti 
proračunska struktura glede na to, da je sklop instrumentov bolj racionaliziran, dovolj 
podrobna in pregledna, da bo lahko Parlament učinkovito izvajal svoje proračunske 
naloge in izpolnil svojo nadzorno vlogo.
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