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SUGESTÕES 

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão dos Orçamentos, competente quanto à 

matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Constata o aumento das dotações para autorizações da categoria 4, mas considera que está 

longe de ser suficiente, tendo em conta a atual situação política e de segurança na 

vizinhança da UE e para além dela; insta ao aumento acima do limite máximo da categoria 

4 como definido no QFP, utilizando os mecanismos de flexibilidade existentes, o que é 

necessário para dar uma resposta eficaz e sustentável aos numerosos desafios de origem 

externa que a UE enfrenta, incluindo a crise da migração e dos refugiados;  

2. Regista os compromissos assumidos pela UE na Conferência de Londres em matéria de 

apoio à Síria e no contexto do mecanismo em favor dos refugiados na Turquia e manifesta 

preocupação face ao impacto desses compromissos nos instrumentos de financiamento 

externo e no orçamento para a ajuda humanitária; salienta que, embora apoiando esses 

compromissos, o seu cumprimento não deve ser alcançado em detrimento de outras áreas 

prioritárias e das políticas de longo prazo; apela, em especial, a um aumento do 

financiamento do Instrumento Europeu de Vizinhança (IEV), que desempenha um papel 

vital no apoio à estabilidade nos países da vizinhança oriental e meridional da Europa; 

chama a atenção nomeadamente para a Tunísia, que é um caso de sucesso em termos de 

transição democrática na região, mas que continua numa situação potencialmente frágil; 

recorda que o principal objetivo da Polícia Europeia de Vizinhança é o crescimento e o 

emprego, sobretudo dos jovens licenciados, e solicita um aumento do apoio do IEV ao 

emprego dos jovens nos países vizinhos; considera essencial manter o papel decisivo da 

UE no apoio ao processo de paz no Médio Oriente, à Autoridade Palestiniana e à 

UNRWA; 

3. Salienta a importância de assegurar mais apoio aos países candidatos e potenciais 

candidatos na adoção e execução de reformas políticas, económicas e sociais; relembra 

que o respeito dos direitos humanos, das liberdades fundamentais e do Estado de Direito é 

essencial para o processo de alargamento; observa que a abordagem baseada no 

desempenho foi utilizada para a orçamentação do Instrumento de Assistência de 

Pré-Adesão (IPA); 

4. Salienta que, tendo em conta a dinâmica da evolução em curso nas condições de 

segurança e na situação humanitária a nível mundial, os mecanismos de resposta às 

situações de crise da UE devem ser reforçados; rejeita veementemente os cortes propostos 

em relação ao Instrumento para a Estabilidade e a Paz, e salienta que o enfraquecimento 

do instrumento único da União em matéria de resposta à crise, preparação para situações 

de crise e prevenção de conflitos constituiria um erro estratégico; sublinha a importância 

de disponibilizar fundos suficientes para o orçamento da Política Externa e de Segurança 

Comum (PESC), o qual financia missões civis de gestão de crises que contribuem para 

fomentar a paz e da segurança em todo o mundo;  

5. Toma nota da proposta de uma ação preparatória sobre investigação no domínio da defesa 

na sequência de um projeto-piloto iniciado pelo Parlamento Europeu, o que poderia 

contribuir de forma positiva para uma maior cooperação entre os Estados-Membros no 

domínio da segurança e da defesa; 
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6. Frisa a importância do Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos, 

incluindo o apoio à observação eleitoral, salientando que o respeito pelos direitos 

humanos, pela democracia e pelo Estado de direito é essencial para a estabilidade e a 

prosperidade no mundo; congratula-se com o aumento dos fundos do instrumento, que 

devem ser ainda mais reforçados; 

7. Solicita um maior investimento na visibilidade da ação externa da UE, com vista a 

reforçar o impacto do financiamento nesse domínio; 

8. Reitera o pedido de que a rubrica orçamental dos representantes especiais da UE seja 

transferida, de uma forma neutra em termos orçamentais, do orçamento da PESC para o 

orçamento administrativo do SEAE, a fim de consolidar ainda mais as atividades 

diplomáticas da UE; 

9. Sublinha que os programas de intercâmbio de jovens são uma das medidas mais bem 

sucedidas para aumentar as competências interculturais e promover a compreensão e a 

conectividade entre populações e países; solicita, por conseguinte, que seja prestada uma 

atenção especial aos fundos transferidos anualmente para o programa Erasmus+ a partir 

do Instrumento Europeu de Vizinhança, do Instrumento de Assistência de Pré-Adesão 

IPA2 e do instrumento de parceria; 
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