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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. Regista com preocupação a proposta da Comissão de reduzir em mais de 500 milhões de 

euros as dotações para autorizações e as dotações para pagamentos para as despesas da 

rubrica 4 (Europa Global); salienta que não se pode considerar suficiente um aumento ad 

hoc para um exercício, tal como em 2017, tendo em conta os múltiplos e complexos 

desafios que a União enfrenta e a necessidade de reforçar a ação externa da UE, em 

consonância com a estratégia global da UE; 

2. Salienta que, embora seja necessária maior flexibilidade para melhorar a capacidade de 

resposta da União a crises, essa flexibilidade não deve ser privilegiada em detrimento dos 

domínios prioritários definidos no âmbito dos instrumentos de financiamento externo, 

bem como das políticas a longo prazo; solicita que seja atribuída uma margem de mais de 

230 milhões de euros à rubrica 4 e que seja garantida a flexibilidade necessária através dos 

mecanismos disponíveis do Quadro Financeiro Plurianual; 

3. Alerta para a preocupante evolução política recente nos Balcãs Ocidentais, a qual requer 

uma atenção urgente da União e um apoio mais ativo e mais específico aos países desta 

região, para evitar que os progressos alcançados nas últimas décadas sejam 

comprometidos e para consolidar o processo de adesão; rejeita, por conseguinte, a 

proposta de redução de quase 90 milhões de euros no apoio às reformas políticas na 

região, ao abrigo do Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA); recorda que o apoio 

aos países candidatos e potenciais candidatos, no quadro da adoção e da execução de 

reformas políticas, económicas e sociais, tendo em vista a sua adesão à UE, é um 

instrumento importante para promover a estabilidade, acrescentando que a perda da 

perspetiva de adesão à UE poderia expor a esses países à influência de países terceiros, 

com o risco de minar a estabilidade e a segurança da região; 

4. Rejeita a proposta de aumento do apoio às reformas políticas na Turquia ao abrigo do 

IPA, tendo em conta a inexistência de um compromisso sério por parte das autoridades 

turcas neste domínio e a deterioração da situação em termos de democracia, Estado de 

Direito e direitos humanos; sublinha a necessidade de reforçar o investimento no apoio 

direto à sociedade civil e aos refugiados na Turquia, bem como aos programas de 

intercâmbio de pessoas, como o programa Erasmus+ para estudantes, académicos e 

jornalistas; insta a Comissão a aplicar medidas destinadas a reorientar os fundos do IPA 

para apoiar a sociedade civil e apela a um aumento do financiamento do Instrumento 

Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos (IEDDH) para o apoio direto à 

sociedade civil na Turquia; 

5. Sublinha a importância estratégica da vizinhança meridional e oriental para a União e 

solicita que se evite a redução de recursos proposta para o Instrumento Europeu de 

Vizinhança (IEV); apoia o compromisso assumido na Conferência de Bruxelas de abril de 

2017 de reforçar a assistência na Síria, na Jordânia e no Líbano e salienta que deve ser 

previsto um reforço correspondente do IEV; sublinha a importância de continuar a apoiar 

a Tunísia como potencial exemplo de transição democrática na região e para preservar o 

papel fundamental da União no apoio ao processo de paz no Médio Oriente, à Autoridade 
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Palestiniana e à UNRWA; sublinha, além disso, a necessidade de um apoio reforçado para 

aumentar a estabilidade na Líbia e acompanhar a transição do país rumo a uma 

democracia inclusiva e assegurar o respeito dos direitos humanos; solicita à Comissão que 

respeite e reforce os compromissos financeiros que assumiu no âmbito da IEV para os 

projetos que favorecem a empregabilidade dos jovens nos países vizinhos; regista, com 

agrado, o ligeiro aumento do financiamento a favor de países da Parceria Oriental ao 

abrigo do IEV e chama a atenção para o facto de, tendo em conta os desafios atuais, 

deverem ser previstos novos aumentos; 

6. Opõe-se às reduções drásticas das contribuições financeiras dos instrumentos financeiros 

externos IEV, IPA, IP e ICD a favor do programa Erasmus+, apesar de os programas de 

intercâmbio de jovens poderem ser incluídos entre os mais bem sucedidos investimentos a 

longo prazo na diplomacia cultural e na compreensão mútua, e solicita, ao invés, um 

aumento dessas contribuições; 

7. Congratula-se com o facto de as dotações propostas para o Instrumento para a 

Estabilidade e a Paz serem repostas aos níveis anteriores a 2017 e reforçadas, tendo em 

conta as novas missões de desenvolvimento de capacidades que deverão resultar da 

revisão em curso do regulamento que estabelece o referido instrumento, e reconhece o 

potencial inerente a este Instrumento para promover a segurança da União e a integridade 

das suas fronteiras; 

8. Congratula-se com as medidas tomadas na sequência das últimas negociações orçamentais 

para permitir um maior controlo parlamentar das atividades que se inserem no âmbito dos 

Fundos Fiduciários da União e do Mecanismo em Favor dos Refugiados na Turquia; 

recorda que só se deve recorrer a esses instrumentos ad hoc se forem cumpridos os 

requisitos em matéria de valor acrescentado da União e de adicionalidade; reitera o seu 

apelo aos Estados-Membros para que aumentem substancialmente as contribuições para 

os Fundos Fiduciários e garantam o cumprimento atempado das promessas ao abrigo do 

Mecanismo em Favor dos Refugiados na Turquia; 

9. Recorda a importância de investir na visibilidade da ação externa da União, a fim de 

reforçar o impacto do financiamento neste domínio e melhorar a diplomacia pública da 

UE, em consonância com os objetivos da estratégia global; 

10. Apela a um novo incremento dos recursos para combater as campanhas de desinformação 

e os ataques informáticos, cada vez mais utilizados para subverter a ordem democrática 

nos países da vizinhança da União, bem como na própria União; apela, em especial, a um 

aumento dos recursos para ações de comunicação estratégicas; 

11. Salienta a importância de incentivar a investigação em matéria de defesa em cooperação 

na Europa, a fim de colmatar as principais insuficiências das capacidades num momento 

em que os desenvolvimentos internacionais exigem cada vez mais que a Europa 

intensifique os seus esforços em matéria de defesa; apoia plenamente o aumento da 

dotação para a ação preparatória em matéria de investigação no domínio da defesa; 

congratula-se com a política europeia para a indústria da defesa proposta pela Comissão e 

solicita que seja dada prioridade à sua adaptação às necessidades da política comum de 

segurança e defesa (PCSD);  

12. Congratula-se com o novo Plano de Investimento Externo, que se destina a aumentar o 
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investimento em África e na vizinhança da UE; sublinha que é necessário assegurar que os 

esforços envidados para incentivar o investimento do setor privado não desviem o 

financiamento das prioridades a longo prazo destas regiões, como a consecução dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; 

13. Sublinha, uma vez mais, a importância do Instrumento Europeu para a Democracia e os 

Direitos Humanos, incluindo o seu apoio à observação eleitoral, e salienta 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 

destinados a este Instrumento, cujo montante deveria ser ainda mais elevado; 

14. Solicita que seja levado a cabo um exercício sobre os ensinamentos retirados, a fim de 

identificar lacunas e melhorar a coordenação entre os instrumentos de financiamento 

externo da União e os instrumentos de financiamento de outras instituições internacionais, 

como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e outras instituições de 

financiamento/desenvolvimento, a fim de criar sinergias e maximizar o impacto dos 

instrumentos de financiamento nos países em desenvolvimento; 

15. Reitera o seu pedido no sentido de que a rubrica orçamental consagrada aos representantes 

especiais da UE seja transferida, de uma forma neutra em termos orçamentais, da secção 

do orçamento dedicado à PESC para a relativa ao SEAE, a fim de reforçar a coerência da 

ação externa da União. 

 



 

PE606.051v02-00 6/7 AD\1132891PT.docx 

PT 

RESULTADO DA VOTAÇÃO FINAL NA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR 
PARECER 

Data de aprovação 30.8.2017    

Resultado da votação final +: 

–: 

0: 

49 

12 

5 

Deputados presentes no momento da 

votação final 

Lars Adaktusson, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Klaus 

Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Andi 

Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, 

Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis 

Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey 

Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara 

Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David 

McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, 

Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz 

Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, 

Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles 

Tannock, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Anders 

Primdahl Vistisen, Boris Zala 

Suplentes presentes no momento da 

votação final 

Elisabetta Gardini, Neena Gill, Ana Gomes, András Gyürk, Takis 

Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Urmas Paet, Mirosław 

Piotrowski, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, 

Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko 

Suplentes (art. 200.º, n.º 2) presentes no 

momento da votação final 

Seb Dance, Jean-Luc Schaffhauser, Marie-Pierre Vieu, Ivan Štefanec 

 
 



 

AD\1132891PT.docx 7/7 PE606.051v02-00 

 PT 

VOTAÇÃO NOMINAL FINAL NA COMISSÃO COMPETENTE QUANTO À 
MATÉRIA DE FUNDO 

49 + 

ALDE Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo 

Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans 

PPE Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, András Gyürk, 

Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David 

McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, 

Dubravka Šuica 

S&D Andi Cristea, Seb Dance, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, 

Liisa Jaakonsaari, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris 

Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Miroslav Poche, Elena Valenciano, Boris Zala, Janusz 

Zemke 

Verts/ALE Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil 

Valero 

 

12 - 

ECR Anders Primdahl Vistisen 

EFDD James Carver, Fabio Massimo Castaldo 

ENF Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser 

GUE/NGL Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat, Marie-

Pierre Vieu 

NI Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke 

 

5 0 

ECR Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Mirosław Piotrowski, 

Charles Tannock 

 

Legenda dos símbolos utilizados: 

+ : votos a favor 

- : votos contra 

0 : abstenções 

 

 

 


