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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 no seu relatório:

1. Lembra que, durante a vigência do quadro financeiro plurianual (QFP) 2007-2013, a 
rubrica 4 do orçamento da União teve de ser sujeita a um número importante de correções 
devido quer à excessiva limitação dos envelopes orçamentais plurianuais quer à ausência 
da flexibilidade necessária na rubrica 4 para enfrentar situações inesperadas; reitera que, 
na sua perspetiva, as novas atribuições cometidas à UE pelo Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia implicam um financiamento suplementar adequado em 
relação ao QFP 2007-2013, a fim de que a União possa desempenhar a sua função 
enquanto agente global e, ao mesmo tempo, respeitar os compromissos já assumidos; 
sublinha o caráter complementar da assistência da UE relativamente à que é prestada pelos 
Estados-Membros e o seu efeito catalisador para a intervenção em regiões onde não é 
dispensada assistência bilateral; apoia em especial os procedimentos propostos pela 
Comissão para reforçar a programação conjunta entre os Estados-Membros e as ações que 
são promovidas pela UE;

2. Considera, a este respeito, que a proposta da Comissão quanto ao envelope de dotações 
destinado à rubrica 4 reflete as preocupações expressas pelo Parlamento Europeu na 
resolução de 8 de junho de 20111 e as necessidades reais ao nível da ação externa da 
União; congratula-se com o sinal transmitido por esta proposta a todos os parceiros da 
União, tanto os países beneficiários da assistência da União como os outros países 
doadores; sublinha, porém, que a proposta da Comissão é o mínimo estritamente 
necessário para cumprir os objetivos que merecem o apoio de todos os chefes de Estado e 
de Governo e que o Tratado de Lisboa consagra; desafia o Conselho, caso não apoie 
totalmente a abordagem da Comissão, a identificar e justificar claramente as suas 
prioridades políticas ou projetos que devem ser abandonados ou reduzidos, não obstante o 
seu comprovado valor acrescentado europeu;

3. Reitera, contudo, a sua convicção muito firme de que uma maior flexibilidade orçamental 
em todo o QFP, considerada necessária por todas as partes, é particularmente primordial 
no contexto da rubrica 4; convida a Comissão a propor, se necessário, regras específicas 
em relação a esta rubrica orçamental, por forma a garantir a reatividade às crises e aos 
imperativos impossíveis de programar antecipadamente, no pleno respeito das 
prerrogativas da autoridade orçamental;  toma nota, além disso, de que, no âmbito de cada 
programa plurianual, a Comissão propõe mecanismos reforçados para permitir à UE 
adaptar o seu financiamento às necessidades e aos condicionalismos políticos; 

4. Reitera o seu apelo para que seja estabelecido um procedimento adequado com vista à 
reafetação dos fundos não utilizados da rubrica 4 no fim do exercício; considera, além 
disso, que a aprovação do regulamento do Conselho relativo ao QFP 2014-2020 pelo 
Parlamento deve ser condicionada, nomeadamente, ao acordo do Conselho às propostas 
da Comissão relativas à reutilização das receitas e dos reembolsos gerados pelos 

                                               
1 Textos aprovados nesta data, P7_TA(2011)0266, Resolução do Parlamento Europeu sobre "Investir no futuro: 
um novo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para uma Europa competitiva, sustentável e inclusiva".
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instrumentos financeiros; congratula-se com a proposta da Comissão para incrementar o 
recurso a instrumentos financeiros inovadores no campo das relações externas, alargando 
o leque de organizações pertinentes e instituições financeiras; 

5. Reitera o seu apoio ao conjunto de instrumentos de execução da ação externa da União 
propostos para o período 2014-202011 e, em particular, ao Instrumento de Vizinhança; 
sublinha que, enquanto se atende também ao desempenho alcançado pelos países 
beneficiários, importa conservar um equilíbrio adequado entre a assistência aos países 
vizinhos orientais e meridionais; congratula-se com o novo Instrumento de Parceria, que 
visa inaugurar uma nova forma de cooperação com os países com interesse estratégico 
para a União Europeia;

6. Reitera, além disso, o seu apoio ao Banco Europeu de Investimento e ao Banco Europeu 
para a Reconstrução e o Desenvolvimento, que podem estar certos de que a UE zelará 
pela cooperação financeira dos países vizinhos, em especial para o financiamento de 
pequenas e médias empresas e microcréditos;

7. Considera que deve ser assegurada uma maior adaptabilidade da assistência financeira aos 
países candidatos e potencialmente candidatos, bem como a outros países beneficiários e 
países terceiros; está convicto, com efeito, que o esforço orçamental desenvolvido pela 
União Europeia deve corresponder ao ritmo e aos progressos efetivos, em aplicação do 
princípio denominado "mais por mais", tendo em conta ao mesmo tempo a capacidade de 
integração da União; sublinha que o princípio «mais por mais» implica também menos 
para os países que não respeitam os seus compromissos;

8. Relembra a responsabilidade da UE de promover a segurança mundial, a democracia, o 
respeito pelo Estado de direito, o desenvolvimento económico sustentável e inclusivo; 
sublinha vigorosamente, nesse contexto, o valor acrescentado dos programas plurianuais 
da UE, como o Instrumento de Estabilidade e o Instrumento para os Direitos Humanos; 
sublinha ainda que importa tornar todos os programas no domínio da ação externa da UE 
mais acessíveis às sociedades civis, aos parceiros sociais e às autoridades locais e 
regionais, com o intuito de encorajar a sua intervenção e apropriação;

9. Defende com firmeza a necessidade de conservar a Reserva para Ajuda de Emergência, 
que deu provas de funcionar particularmente bem no seu formato atual, como uma reserva 
não programada, fora dos limites máximos do QFP 2014-2020, e de lhe atribuir uma 
dotação financeira significativa e realista, que, sempre que necessário, permita à União 
responder rapidamente a necessidades imprevistas e crises inesperadas através de uma 
mobilização ad hoc; aplaude, como um passo muito positivo no bom caminho, a proposta 
da Comissão de aumentar o seu financiamento para 350 milhões de euros (a preços de 
2011) e de autorizar a sua utilização até ao ano n+1; salienta que a integração, como 
proposto por alguns Estados-Membros, da Reserva para Ajuda de Emergência na rubrica 4 
é um risco, que pode resultar numa redução do financiamento global disponível para a 

                                               
1 Instrumento Europeu de Vizinhança, Instrumento de Pré-Adesão, Instrumento de Estabilidade, Instrumento de 
Parceria, Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento, Instrumento Europeu para a Democracia e os 
Direitos Humanos, Política Externa e de Segurança Comum, Instrumento de Assistência Humanitária, 
Instrumento Europeu de Proteção Civil, Assistência Macroeconómica, Fundo de Garantia relativo às Ações 
Externas.
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ação externa da UE; 

10. Considera que, para a eficácia da política externa da UE, é importante que o Serviço 
Europeu para a Ação Externa seja dotado de recursos suficientes para desempenhar as 
funções cada vez mais numerosas que lhe estão atribuídas; salienta, contudo, neste 
contexto que a utilização destes recursos deverá ser a mais eficiente possível, 
inclusivamente através de um quadro de pessoal mais equilibrado.
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