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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 alterações no seu relatório:

1. Sublinha, atendendo aos crescentes desafios que afetam a estabilidade global e regional, 
a necessidade de um aumento significativo das dotações para a ação externa da UE no 
âmbito do novo quadro financeiro plurianual (QFP), preservando ao mesmo tempo a 
política externa da UE baseada nos valores da democracia, do Estado de Direito, do 
respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais; assinala o modesto 
aumento do financiamento em termos reais proposto pela Comissão e apela a um novo 
aumento relativo das dotações de autorização no domínio da ação externa, que deve ser 
defendido nas negociações interinstitucionais;

2. Relembra a sua posição quanto à necessidade de preservar a independência das metas e 
dos objetivos do Instrumento Europeu de Vizinhança, do Instrumento de Assistência de 
Pré-Adesão e do Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos, 
devido à sua natureza específica, e realça a necessidade de evitar concorrência entre as 
diferentes políticas; urge a que seja reforçada a articulação entre os programas temáticos 
e geográficos, dada a natureza transversal de muitos assuntos, tais como os direitos 
humanos, a igualdade de género, a não discriminação das pessoas com deficiência e as 
alterações climáticas; recorda igualmente o seu apelo para que seja mantido o equilíbrio 
financeiro existente na repartição de fundos entre a Vizinhança Meridional e a 
Vizinhança Oriental da UE; 

3. Recorda que o Instrumento para Estabilidade e a Paz (IEP) é o único instrumento da UE 
para a prevenção de conflitos civis, nomeadamente para a mediação, o diálogo e a 
reconciliação; lamenta que aspetos importantes do IEP, designadamente o apoio às 
comissões de reconciliação, as ações relativas às crianças-soldado, o combate à 
utilização ilícita de armas de fogo ou a reabilitação das vítimas de violência armada, não 
estejam incluídos na atual proposta da Comissão que cria o Instrumento de Vizinhança, 
de Cooperação para o Desenvolvimento e de Cooperação Internacional (NDICI); 

4. Congratula-se com a proposta de incorporação do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
(FED) no orçamento da UE e apela ao reforço dos poderes de controlo do Parlamento 
Europeu;

5. Insta a que sejam incluídos objetivos específicos em matéria de igualdade de género, 
através do aumento do orçamento disponível para este domínio;

6. Reitera que a reforma da atual arquitetura dos instrumentos de financiamento externo 
deve reforçar a responsabilização, a transparência, o controlo democrático e 
parlamentar, a eficiência e a coerência, tendo ao mesmo tempo em conta as prioridades 
estratégicas da União; salienta que estes objetivos não podem ser alcançados sem uma 
estrutura de governação sólida que permita o controlo político, que seja estratégica, 
inclusiva e responsável, e que inclua objetivos claros, padrões de referência e 
mecanismos de acompanhamento e de avaliação, incluindo a abordagem de uma 
orçamentação mais baseada no desempenho; realça, além disso, a necessidade de 
assegurar a participação da sociedade civil na configuração e aplicação da ação externa 
da UE;  lamenta que as propostas da Comissão para o NDICI e o IPA III não contenham  
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praticamente tais disposições relativas a aspetos de governação, e que não esteja 
previsto um mecanismo específico para a participação do Parlamento Europeu em 
opções estratégicas sobre prioridades e financiamento; observa, por isso, que as 
propostas não são aceitáveis na sua forma atual;

7. Reconhece que é necessária uma maior flexibilidade; insiste, porém, em que os fundos 
utilizados ao abrigo da reserva proposta de «novos desafios e prioridades» não podem 
ser utilizados para outros objetivos, como a gestão da migração e a segurança, e que o 
aumento da flexibilidade não pode ser obtido às custas de objetivos políticos de longo 
prazo e de uma redução da capacidade do Parlamento Europeu para exercer os seus 
direitos em matéria de direção e controlo políticos; considera que é necessário incluir 
critérios claros sobre a forma de atribuir fundos de reserva, assim como um mecanismo 
de controlo adequado; 

8. Critica veementemente que a atribuição dos fundos com base no desempenho do 
artigo 17.º inclua a «cooperação em matéria de migração» entre os critérios para 
determinar a atribuição de dotações financeiras suplementares; salienta que o objetivo 
inicial do princípio «mais por mais» visava a criação de parcerias mais fortes com os 
países vizinhos que registem mais progressos no sentido da reforma democrática e que a 
«cooperação em matéria de migração» ponha gravemente em risco esta abordagem e o 
respeito pela UE dos princípios consignados no artigo 21.º do TUE;

9. Salienta a necessidade de um debate mais democrático sobre a ajuda externa da UE, 
inclusive através de uma maior participação do Parlamento Europeu na orientação 
política estratégica dos instrumentos de ação externa da UE;

10. Entende que a despesa prevista para a defesa deve ser utilizada apenas para esses fins, 
como a componente de defesa das ações no âmbito do Mecanismo Interligar a Europa, 
do Fundo Europeu de Defesa e do programa Horizonte Europa, incluindo as 
infraestruturas de dupla utilização e ativos enquanto facilitadores fundamentais com 
vista a uma defesa mais eficaz e a uma sinergia civilo-militar mais estreita;

11. Insta a Comissão a implementar a orçamentação com base no género, em conformidade 
com o artigo 8.º do TFUE;
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