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SUGESTII 

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru afaceri externe, care este comisie 

competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 

adoptată: 

1. regretă volumul finanțării UE de la rubrica 4 a cadrului financiar multianual (CFM) 

actual și lipsa flexibilității și coerenței acesteia, aspecte care denotă ambiția limitată a 

UE de a acționa ca un actor mondial veritabil; observă, cu toate acestea, că multe dintre 

țările partenere și temele abordate de instrumentele de finanțare externă (IFE) ale UE au 

înregistrat progrese, ceea ce demonstrează relevanța și importanța IFE; 

2. subliniază că UE a creat fondurile fiduciare și un Instrument specific pentru refugiații 

din Turcia pentru a face față multiplelor provocări și crizelor apărute atât în vecinătatea 

sa imediată, cât și în cea îndepărtată, inclusiv crizei migrației și a refugiaților; regretă că 

contribuțiile din bugetul UE la fondurile fiduciare ale UE și la Instrumentul pentru 

refugiații din Turcia au afectat negativ coerența globală, viziunea pe termen lung și 

impactul acțiunilor Uniunii; subliniază încă o dată că prioritățile noi trebuie să fie 

finanțate cu credite noi; 

3. este convins că generația de instrumente de finanțare externă post-2020 trebuie: 

– să contribuie la o strategie globală a UE ambițioasă și cuprinzătoare, având la 

bază valorile UE; să fie pe măsura ambițiilor politice ale UE în ceea ce privește 

amploarea, flexibilitatea între IFE și în cadrul lor și coerența politică globală, 

inclusiv în situațiile în care UE este nevoită să își asume rolul de actor-cheie în 

reconstrucția de după războaie sau conflicte în vecinătatea sa mai largă; 

– să permită sinergii autentice între buget și influența politică a Uniunii Europene în 

cadrul unor parteneriate veritabile cu țările terțe; 

– să facă posibilă creșterea capacității de reacție a UE la mediul în schimbare, 

respectând totodată angajamentele asumate la nivel mondial până la data 

respectivă; 

– să aducă o valoare adăugată reală pentru UE și să asigure o mai bună coordonare 

și o abordare orientată în mai mare măsură spre rezultate, inclusiv în ceea ce 

privește raportarea și comunicarea – finanțarea UE nu trebuie să se suprapună cu 

finanțarea acordată de statele membre sau să o dubleze și ar trebui să genereze 

mai multe sinergii; 

– să respecte principiile bugetare ale onestității și unității; 

– să consolideze rolul de control democratic al Parlamentului; 

4. consideră că arhitectura IFE ar putea fi simplificată și ar trebui să reflecte obiective 

politice clare; subliniază că rezultatele ar trebui să fie măsurate nu numai la nivel de țară 

și la nivel sectorial, ci și agregate la nivel de instrumente; solicită să se asigure o 

creștere a eficienței, flexibilității, responsabilității și a coerenței și a vizibilității acțiunii 

Uniunii; avertizează, cu toate acestea, că o simplificare prea radicală a structurii nu ar fi 
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lipsită de riscuri; 

5. reamintește nevoile fără precedent de ajutoare umanitare, care au apărut ca urmare a 

dezastrelor naturale și a celor provocate de om și care sunt cauzate, printre altele, de 

schimbările climatice, de insecuritatea umană, de conflicte și de strămutarea forțată a 

populației; solicită, în special, menținerea unui instrument separat pentru ajutorul 

umanitar, cu propriul său temei juridic, propriul buget și propria strategie de finanțare 

pe termen lung, pentru a garanta cele patru principii umanitare fundamentale: 

„umanitatea, neutralitatea, imparțialitatea și independența”; solicită, de asemenea, să se 

prevadă o rezervă substanțială pentru ajutorul umanitar; 

6. solicită o mai bună integrare a fondurilor fiduciare și a instrumentelor UE în buget, 

pentru a crește transparența și a îmbunătăți controlul democratic al IFE; reamintește 

acordul la care s-a ajuns în cadrul ultimei revizuiri a Regulamentului financiar1, vizând 

consultarea prealabilă a Parlamentului și a Consiliului înainte de crearea unui nou fond 

fiduciar pentru sprijinirea unor acțiuni tematice; în plus, invită Comisia să ofere 

Parlamentului informații detaliate cu privire la orice dezangajări sau transferuri 

automate semnificative în cadrul rubricii 4; 

7. consideră că revizuirea la jumătatea perioadei și procedurile de control bugetar ar trebui 

să fie suficient de riguroase și de transparente pentru a maximiza absorbția fondurilor și 

pentru a permite realizarea unor modificări corespunzătoare menite să crească, atunci 

când este necesar, capacitatea de absorbție. 

  

                                                 
1 JO L 298, 26.10.2012, p. 1. 
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