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Gerb. Pirmininke,

vykdant nurodytą procedūrą Užsienio reikalų komitetui buvo pavesta pateikti nuomonę Jūsų 
komitetui. 2021 m. sausio 25 d. posėdyje komitetas nusprendė pateikti šią nuomonę laiško 
forma ir paraginti atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti toliau 
pateikiamus pasiūlymus.

Užsienio reikalų komitetas apsvarstė šį klausimą 2021 m. vasario 23 d. posėdyje. Per šį 
posėdį komitetas nusprendė paraginti atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus.

Pagarbiai

David McAllister
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PASIŪLYMAI

1. Ragina numatyti plataus užmojo 2022 m. biudžetą išorės veiksmų ir gynybos srityje, 
kuris sudarytų galimybes ES atremti išorės iššūkius, įgyvendinti savo prioritetus ir imtis 
pasaulinės lyderės vaidmens;

2. ragina stiprinti pasaulinį ES atsaką į COVID-19 krizę ir didinti jos pastangas šalinti 
COVID-19 pandemijos poveikį ir atsigauti nuo jo;

3. pabrėžia, kad reikia padidinti Vakarų Balkanų šalims ir rytinėms bei pietinėms 
kaimyninėms šalims numatytą finansavimą siekiant remti politines ir ekonomines 
reformas, taip pat kovoti su ekonominėmis ir socialinėmis COVID-19 pandemijos 
pasekmėmis;

4. ragina Komisiją nuolat teikti demokratijai ir rinkimų stebėjimo misijoms skirtiems 
biudžetams finansinių išteklių, kad Sąjunga galėtų, be kitų iniciatyvų, pagal kurias 
teikiama speciali parama piliečių rinkimų stebėjimo organizacijoms, remti rinkimų 
procesus ir stiprinti demokratines institucijas trečiosiose šalyse, kuriose reikia užtikrinti 
stabilumą; pabrėžia, kad svarbu skirti pakankamai išteklių siekiant įgyvendinti 
mechanizmus, kuriais skatinama pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms 
pasauliniu lygmeniu;

5. tikisi, kad naujos kartos išorės finansavimo priemonės padės padidinti ES išorės 
veiksmų finansavimo nuoseklumą, atskaitomybę ir efektyvumą; ragina užtikrinti didesnį 
išorės finansavimo priemonių finansavimo skaidrumą ir demokratinę priežiūrą 
Parlamentui vykdant strateginį vadovavimą ir Parlamentui bei Komisijai vykdant 
tvirtesnį geopolitinį dialogą, kuris sudarytų galimybes tinkamai įvertinti biudžeto, 
įskaitant rezervą naujiems iššūkiams ir prioritetams, panaudojimą; ragina Komisiją kuo 
greičiau informuoti Europos Parlamentą prieš bet kokį planuojamą rezervo lėšų 
mobilizavimą ir primena Komisijos prievolę visapusiškai atsižvelgti į Parlamento 
nuomonę; pabrėžia sąlygų ir finansavimo pagal Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonę (KVTBP) ir Pasirengimo narystei paramos priemonę 
(PNPP III) sustabdymo svarbą žmogaus teisių pažeidimų ir didelio teisinės valstybės 
padėties blogėjimo atvejais;

6. primena, kad svarbu numatyti ES biudžetą, kurio nomenklatūra būtų pakankamai 
išsami, kad abi biudžeto valdymo institucijos tinkamai atliktų savo sprendimų priėmimo 
vaidmenį skirstant finansinius išteklius politiniams prioritetams ir vykdytų savo 
įgaliojimus tikrinti, kaip vykdomas biudžetas; prašo Komisijos sukurti atskiras biudžeto 
eilutes, skirtas Vakarų Balkanams ir Turkijai pagal PNPP III, taip pat numatyti 
išsamesnę nomenklatūrą rytinių bei pietinių kaimyninių šalių prioritetams pagal 
KVTBP, įskaitant specialią UNRWA skirtą eilutę;

7. pabrėžia, jog svarbu, kad valstybės narės teiktų pakankamą finansinę paramą, taip pat 
pasitelkiant Europos gynybos fondą, siekiant suformuoti tvirtą Europos bendrą saugumo 
ir gynybos sąjungą (BSGP), ir pabrėžia, jog svarbu stiprinti Europos bendradarbiavimą 
gynybos ir saugumo klausimais, kad būtų didinamos dislokavimo galimybės ir 
operacinis veiksmingumas, dedant daugiau pastangų bendrai plėtojant karinius ir 
civilinius pajėgumus;
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8. ragina padidinti sumas biudžeto eilutėse, skirtose užsienio politikos poreikiams ir 
prioritetams, reagavimui į krizes ir BSGP civilinėms bei neatidėliotinoms priemonėms, 
siekiant spręsti didelio COVID-19 pandemijos poveikio problemą;

9. pabrėžia, kad svarbu dėti daugiau pastangų siekiant darnaus vystymosi tikslų imantis 
įtraukių veiksmų, nes kyla rizika, jog pažeidžiamoms grupėms teks prisiimti pasaulinės 
krizės naštą.
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