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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. zauważa, że rok budżetowy 2021 jest pierwszym w wieloletnich ramach finansowych 
(WRF) na lata 2021–2027; zauważa ponadto, że większość wydatków na działania 
zewnętrzne dotyczy Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej 
i Rozwojowej (ISWMR), w sprawie którego nadal trwają międzyinstytucjonalne 
negocjacje ustawodawcze;

2. ubolewa, że zaproponowana przez Komisję nowa nomenklatura dotycząca działań 
zewnętrznych jest znacznie mniej szczegółowa niż poprzednia, co zmniejsza 
przejrzystość i kontrolę oraz ogranicza zdolność władz budżetowych do dokonywania 
wyborów budżetowych odzwierciedlających priorytety polityczne; podkreśla w związku 
z tym, że potrzebna jest bardziej zróżnicowana struktura budżetu, obejmująca specjalne 
pozycje dla najważniejszych beneficjentów i subregionów;

3. odrzuca poważne cięcia dotyczące działu 6 ujęte w porozumieniu Rady Europejskiej 
w sprawie WRF z 21 lipca 2020 r., w wyniku których ISWMR znalazłby się na 
poziomie niższym niż poprzednie instrumenty w bieżącym okresie programowania 
finansowego;

4. apeluje o zwiększenie poziomów finansowania dla wszystkich programów 
geograficznych i tematycznych w ramach ISWMR zgodnie ze swoim stanowiskiem 
w tej kwestii w pierwszym czytaniu; przypomina swoje stanowisko, zgodnie z którym 
należy wzmocnić programy tematyczne w ramach ISWMR, w tym te dotyczące praw 
człowieka i demokracji oraz unijnych misji obserwacji wyborów, aby umożliwić Unii 
utrzymanie silnej pozycji w tych priorytetowych obszarach; 

5. podkreśla, że należy zwiększyć finansowanie dla krajów Bałkanów Zachodnich oraz 
krajów wschodniego i południowego sąsiedztwa w celu wspierania reform politycznych 
i gospodarczych, z naciskiem na najbardziej zaangażowanych partnerów, zgodnie 
z zasadą „więcej za więcej, mniej za mniej”; 

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że finansowanie w ramach Instrumentu Pomocy 
Przedakcesyjnej (IPA III) jest ukierunkowane na tzw. kwestie podstawowe, 
w szczególności demokrację, państwo prawa, poszanowanie praw człowieka i praw 
podstawowych, dobre rządy i społeczeństwo obywatelskie, a także kontakty 
międzyludzkie.


