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SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

1. solicită un buget ambițios pentru 2021 care să permită UE să facă față provocărilor în 
materie de politică externă și să depună eforturi în vederea realizării obiectivului de a 
atinge autonomia strategică;

2. subliniază necesitatea de a majora finanțarea pentru țările din Balcanii de Vest și pentru 
țările din vecinătatea estică și sudică, cu scopul de a sprijini reformele politice și 
economice, punând accentul pe partenerii cei mai angajați;

3. își reiterează sprijinul pentru finanțarea dedicată sprijinirii drepturilor omului în întreaga 
lume, cu un accent deosebit pe protejarea apărătorilor drepturilor omului; subliniază 
importanța misiunilor de observare a alegerilor și solicită un nivel adecvat de finanțare;

4. observă că o nouă generație de instrumente de finanțare externă (IFE) va intra în vigoare 
în 2021, inclusiv un instrument global raționalizat, care să înlocuiască majoritatea IFE 
existente;

5. reiterează faptul că arhitectura noului IFE ar trebui să consolideze coerența, 
responsabilitatea, eficiența și controlul democratic; subliniază necesitatea unui rol mai 
important al Parlamentului European în orientarea strategică a noilor instrumente; se 
așteaptă să fie implicat dintr-un stadiu incipient în programarea (prealabilă) a noilor 
instrumente;

6. solicită Comisiei să pregătească planurile de urgență în timp util pentru a asigura 
continuitatea finanțării în cazul în care noile programe nu sunt adoptate în timp util 
înainte de începerea noului cadru financiar multianual (CFM);

7. îndeamnă Comisia să prezinte o nomenclatură bugetară diferențiată pentru noile 
instrumente de finanțare externă, în special prin includerea a cel puțin unei linii 
bugetare pentru fiecare țară terță care primește sume semnificative din asistența UE; 
subliniază că, în contextul unui set de instrumente mai raționalizat, structura bugetului 
trebuie să fie suficient de detaliată pentru a permite Parlamentului să își îndeplinească 
funcțiile bugetare în mod eficace și să își îndeplinească rolul de supraveghere.


