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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. Solicita um orçamento ambicioso para 2021 que permita à UE enfrentar os desafios em 
matéria de política externa e vise a consecução do objetivo de autonomia estratégica;

2. Salienta a necessidade de reforçar o financiamento destinados aos países dos Balcãs 
Ocidentais e aos países da vizinhança oriental e meridional, a fim de apoiar as reformas 
políticas e económicas, privilegiando os parceiros mais empenhados;

3. Reitera o seu apoio ao financiamento destinado a apoiar os direitos humanos em todo o 
mundo, nomeadamente a proteção dos defensores dos direitos humanos; salienta a 
importância das missões de observação eleitoral e solicita um nível adequado de 
financiamento;

4. Observa que, em 2021, entrará em vigor uma nova geração de instrumentos de 
financiamento externo, incluindo um instrumento simplificado de alcance mundial, para 
substituir a maioria dos instrumentos de financiamento externo existentes;

5. Reafirma que a nova arquitetura dos instrumentos de financiamento externo deve 
reforçar a coerência, a responsabilização, a eficiência e o controlo democrático; salienta 
a necessidade de o Parlamento Europeu desempenhar um papel mais importante na 
orientação estratégica dos novos instrumentos; espera ser associado à (pré-) 
programação dos novos instrumentos numa fase precoce;

6. Solicita à Comissão que elabore planos de emergência em tempo útil, a fim de assegurar 
a continuidade do financiamento, caso os novos programas não sejam adotados 
atempadamente antes do início do novo quadro financeiro plurianual (QFP);

7. Exorta a Comissão a apresentar uma nomenclatura orçamental diferenciada para os 
novos instrumentos de financiamento externo, nomeadamente através da inclusão de, 
pelo menos, uma rubrica orçamental para cada país terceiro que receba montantes 
significativos em assistência da UE; salienta que, no contexto de um conjunto de 
instrumentos mais racionalizado, a estrutura orçamental deve ser suficientemente 
detalhada para permitir que o Parlamento exerça eficazmente as suas funções 
orçamentais e cumpra o seu papel de supervisão.


