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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 diminuição de mais de mil milhões de EUR em dotações de 
autorização para a rubrica 4 (Europa Global), que resultaria num orçamento para ações 
externas inferior a todos os orçamentos dos três anos anteriores; considera que, no atual 
contexto internacional, a UE tem de assumir cada vez mais, e não menos, 
responsabilidades e que deve ser dotada dos recursos financeiros necessários para tal; 
solicita a atribuição de uma margem de mais de 200 milhões de EUR na rubrica 4;

2. Considera que é necessário um novo aumento do financiamento para os países dos 
Balcãs Ocidentais ao abrigo do Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA II); 
desaprova, nesse sentido, a proposta de redução dos fundos destinados a apoiar 
reformas políticas e o alinhamento pelo acervo nos Balcãs Ocidentais e solicita, ao 
invés, um aumento substancial desses fundos; 

3. Observa que as dotações para a Turquia permanecem a um nível reduzido e considera 
que tal se justifica pelas falhas graves e persistentes no domínio da democracia, do 
Estado de direito e dos direitos fundamentais nesse país; congratula-se com a maior 
importância conferida ao apoio à sociedade civil e com o prosseguimento da transição 
para a gestão direta e incentiva a Comissão a acelerara ainda mais o processo de 
reequilíbrio;

4. Apela à eliminação dos cortes orçamentais propostos para os países vizinhos a sul da 
União, no âmbito do Instrumento Europeu de Vizinhança (IEV); frisa que as 
contribuições do IEV para o compromisso para com a Síria e o Fundo Fiduciário da UE 
para África não devem ser feitas em detrimento das prioridades essenciais do IEV e 
solicita que estas autorizações adicionais sejam inteiramente contrabalançadas por 
reforços;

5. Reitera a sua opinião de que o financiamento das despesas administrativas e 
operacionais da Agência Europeia de Defesa e da cooperação estruturada permanente a 
partir do orçamento da União é a única opção permitida pelos Tratados.


