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SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie 
competentă, să includă în raportul său următoarele sugestii:

1. subliniază, în lumina provocărilor tot mai mari care afectează stabilitatea globală și 
regională, necesitatea de a mări considerabil creditele dedicate acțiunii externe a UE în 
noul cadru financiar multianual (CFM), păstrând în același timp politica externă a UE, 
bazată pe democrație, statul de drept, respectarea drepturilor omului și a drepturilor 
fundamentale; remarcă creșterea modestă în termeni reali a finanțării propuse de 
Comisie și solicită o creștere relativă suplimentară în angajamente pentru acțiunea 
externă, care trebuie să fie menținută în cadrul negocierilor interinstituționale;

2. reamintește poziția sa potrivit căreia Instrumentul european de vecinătate, Instrumentul 
de asistență pentru preaderare și Instrumentul european pentru democrație și drepturile 
omului, cu tot cu scopurile și obiectivele lor, ar trebui să rămână instrumente 
independente, având în vedere natura lor specifică și subliniază că trebuie evitată 
concurența între diferitele politici; având în vedere natura transversală a multor 
chestiuni precum drepturile omului, egalitatea de gen, nediscriminarea persoanelor cu 
dizabilități și schimbările climatice, îndeamnă la strângerea legăturilor între programele 
tematice și cele geografice; reamintește, de asemenea, solicitarea sa de a menține 
echilibrul financiar existent în repartizarea fondurilor între vecinătatea sudică și 
vecinătatea estică a Uniunii; 

3. reamintește că Instrumentul UE care contribuie la stabilitate și pace (IcSP) este singurul 
instrument al UE pentru prevenirea pe cale civilă a conflictelor, inclusiv prin mediere, 
dialog și reconciliere; regretă că aspecte importante ale IcSP precum sprijinirea 
comisiilor de reconciliere, acțiuni privind copiii-soldați, combaterea uzului ilegal de 
arme de foc și reabilitarea victimelor violenței armate nu apar în actuala propunere a 
Comisiei de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și 
cooperare internațională (NDICI); 

4. salută propunerea de incorporare a Fondului european de dezvoltare (FED) în bugetul 
UE și cere să i se confere Parlamentului European competențe de supraveghere mai 
stricte;

5. cere imperativ să se includă obiective specifice în domeniul dimensiunii de gen prin 
majorarea bugetului disponibil pentru acest domeniu;

6. reiterează faptul că reforma arhitecturii actuale a instrumentelor de finanțare externă ar 
trebui să cimenteze responsabilitatea, transparența, controlul democratic și cel 
parlamentar, eficiența și coerența, ținând cont, totodată, de prioritățile strategice ale 
Uniunii; subliniază că aceste obiective nu pot fi realizate fără o structură de guvernanță 
solidă care să permită un control politic, să se bazeze pe o strategie, să fie incluzivă și 
responsabilă și să cuprindă obiective și criterii de referință clare, precum și mecanisme 
de monitorizare și evaluare, inclusiv o abordare a bugetului axată mai pregnant pe 
performanțe; subliniază, de asemenea, necesitatea de a asigura implicarea societății 
civile în elaborarea și realizarea practică a acțiunii externe a UE; regretă că propunerile 
Comisiei privind NDICI și IPA III nu conțin practic nicio astfel de dispoziție referitoare 
la aspectele de guvernanță și că nu se are în vedere un mecanism specific pentru 
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implicarea Parlamentului European în alegerile strategice în materie de priorități și 
fonduri; constată, prin urmare, că propunerile nu sunt acceptabile în forma lor actuală;

7. recunoaște că este nevoie de mai multă flexibilitate; insistă totuși că fondurile din cadrul 
rezervei propuse pentru „provocările și prioritățile emergente” nu pot fi utilizate pentru 
a îndeplini alte obiective, cum ar fi gestionarea migrației și securitatea, iar creșterea 
flexibilității nu ar trebui să se facă în detrimentul obiectivelor de politică pe termen lung 
și să aibă ca rezultat reducerea posibilităților Parlamentului European de a-și exercita 
drepturile de coordonare politică și control politic; consideră că trebuie să se prevadă 
criterii clare pentru modul de alocare a fondurilor din rezervă și să se prevadă un 
mecanism de monitorizare corespunzător; 

8. critică aspru faptul că alocările în funcție de performanțe de la articolul 17 includ 
„cooperarea în domeniul migrației” printre criteriile în funcție de care se stabilesc 
alocările financiare suplimentare; subliniază că obiectivul inițial al principiului „mai 
mult pentru mai mult” era de a stabili parteneriate mai solide cu acei vecini care 
realizează mai multe progrese în direcția reformelor democratice și că „cooperarea în 
domeniul migrației” periclitează grav această abordare și respectarea de către UE a 
principiilor prevăzute de articolul 21 al TUE;

9. subliniază că este nevoie de mai multe dezbateri democratice referitoare la asistența 
externă a UE, inclusiv prin implicarea mai susținută a Parlamentului European în 
coordonarea politică strategică a instrumentelor de acțiune externă ale UE;

10. consideră că fondurile aferente clusterului Apărare ar trebui direcționate exclusiv în 
scopuri de apărare, de exemplu, pentru aspectele legate de apărare ale acțiunilor 
finanțate prin Mecanismul pentru interconectarea Europei, Fondul european de apărare 
și programul Orizont Europa, inclusiv infrastructurile și bunurile cu dublă utilizare, 
acestea fiind factori determinanți esențiali pentru o apărare mai eficientă și sinergii mai 
strânse între domeniile civile și militare;

11. invită Comisia Europeană să integreze efectiv dimensiunea de gen în buget în 
conformitate cu articolul 8 din TFUE;
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