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Alteração 1
Geoffrey Van Orden

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Lembra que, durante a vigência do 
quadro financeiro plurianual (QFP) 2007-
2013, a rubrica 4 do orçamento da União, 
quer pela excessiva limitação dos 
envelopes orçamentais quer pela ausência 
da flexibilidade necessária para enfrentar 
as crises, teve que ser sujeita a um 
número de correções demasiado elevado;
reitera que, na sua perspetiva, as novas 
competências introduzidas pelo Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia implicam um financiamento 
suplementar adequado, a fim de que a 
União possa desempenhar a sua função 
enquanto agente internacional e respeitar 
ao mesmo tempo os compromissos já 
assumidos;

1. Lembra que, durante a vigência do 
quadro financeiro plurianual (QFP) 2007-
2013, as correções introduzidas na rubrica 
4 (A UE enquanto agente mundial) do 
orçamento da União não foram 
suficientes; exorta o Parlamento e o 
Conselho a terem presente a necessidade 
de reduzir globalmente a despesa da UE, 
tendo em conta a situação financeira e 
económica difícil de muitos 
Estados-Membros e a pressão que é 
exercida sobre a despesa pública, nela 
incluídas as contribuições para o 
orçamento da UE;

Or. en

Alteração 2
María Muñiz De Urquiza

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Lembra que, durante a vigência do 
quadro financeiro plurianual (QFP) 2007-
2013, a rubrica 4 do orçamento da União, 
quer pela excessiva limitação dos 
envelopes orçamentais quer pela ausência 
da flexibilidade necessária para enfrentar 
as crises, teve que ser sujeita a um número 
de correções demasiado elevado; reitera 
que, na sua perspetiva, as novas

1. Lembra que, durante a vigência do 
quadro financeiro plurianual (QFP) 2007-
2013, a rubrica 4 do orçamento da União, 
quer pela excessiva limitação dos 
envelopes orçamentais plurianuais quer 
pela ausência da flexibilidade necessária
na rubrica 4 para enfrentar as crises, teve 
que ser sujeita a um número importante de 
correções; reitera que, na sua perspetiva, as 
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competências introduzidas pelo Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
implicam um financiamento suplementar 
adequado, a fim de que a União possa 
desempenhar a sua função enquanto agente 
internacional e respeitar ao mesmo tempo 
os compromissos já assumidos;

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 
internacional e respeitar ao mesmo tempo 
os compromissos já assumidos; sublinha 
que em muitos domínios o financiamento 
que emana da UE é não só complementar 
ao que é custeado pelos Estados-Membros 
como também tem um efeito catalisador, 
fazendo com que os Estados-Membros 
intervenham em regiões que de outro 
modo não conseguiriam apoiar; apoia em 
especial os procedimentos propostos pela 
Comissão a fim de reforçar a 
programação conjunta entre os 
Estados-Membros e as ações que são 
promovidas pela UE;

Or. en

Alteração 3
Sabine Lösing

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Lembra que, durante a vigência do
quadro financeiro plurianual (QFP) 2007-
2013, a rubrica 4 do orçamento da União, 
quer pela excessiva limitação dos 
envelopes orçamentais quer pela ausência 
da flexibilidade necessária para enfrentar 
as crises, teve que ser sujeita a um número 
de correções demasiado elevado; reitera 
que, na sua perspetiva, as novas 
competências introduzidas pelo Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia implicam um financiamento 
suplementar adequado, a fim de que a 
União possa desempenhar a sua função 
enquanto agente internacional e respeitar 

1. Lembra que, durante a vigência do 
quadro financeiro plurianual (QFP) 2007-
2013, a rubrica 4 do orçamento da União 
teve que ser sujeita a um número de 
correções demasiado elevado; reitera que, 
na sua perspetiva, estes fundos devem ser 
aplicados em prol de uma política externa 
pacífica e civil, para que a União 
Europeia se converta num agente não 
violento no mundo, que age como 
mediador em busca apenas de soluções 
civis e pacíficas dos conflitos; estes 
fundos devem permitir à União 
desempenhar a sua função enquanto agente 
internacional pacífico e respeitar ao mesmo 
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ao mesmo tempo os compromissos já 
assumidos;

tempo os compromissos já assumidos, por 
exemplo, erradicação da pobreza, 
desenvolvimento sustentável e Objetivos 
de Desenvolvimento do Milénio, controlo 
de armamento, regime TNP e 
desarmamento nuclear, resolução 
pacífica de conflitos, fomento de relações 
económicas equilibradas, comércio justo e 
repartição equitativa dos recursos e da 
riqueza mundiais tendo em vista 
assegurar a estabilidade e prosperidade 
na UE e no mundo;

Or. en

Alteração 4
Anneli Jäätteenmäki

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Lembra que, durante a vigência do 
quadro financeiro plurianual (QFP) 2007-
2013, a rubrica 4 do orçamento da União, 
quer pela excessiva limitação dos 
envelopes orçamentais quer pela ausência 
da flexibilidade necessária para enfrentar
as crises, teve que ser sujeita a um número 
de correções demasiado elevado; reitera 
que, na sua perspetiva, as novas 
competências introduzidas pelo Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
implicam um financiamento suplementar
adequado, a fim de que a União possa 
desempenhar a sua função enquanto agente
internacional e respeitar ao mesmo tempo 
os compromissos já assumidos;

1. Lembra que, durante a vigência do 
quadro financeiro plurianual (QFP) 2007-
2013, a rubrica 4 do orçamento da União, 
quer pela excessiva limitação dos 
envelopes orçamentais quer pela ausência 
da flexibilidade necessária para enfrentar
circunstâncias inesperadas, teve que ser 
sujeita a um número de correções 
demasiado elevado; reitera que, na sua 
perspetiva, as novas competências 
introduzidas pelo Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
implicam um financiamento adequado, a 
fim de que a União possa desempenhar a 
sua função enquanto agente mundial e 
respeitar ao mesmo tempo os 
compromissos já assumidos;

Or. en
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Alteração 5
Geoffrey Van Orden

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

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 2011 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;

Suprimido

Or. en

Alteração 6
María Muñiz De Urquiza

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

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
2011 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;

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; 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 esteja em condições 
de apoiar sem reservas as propostas da 
Comissão, a identificar claramente quais 
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as prioridades ou os projetos que 
poderiam ser preteridos, não obstante o 
seu comprovado valor acrescentado 
europeu;
1 Textos aprovados nessa 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».

Or. en

Alteração 7
María Muñiz De Urquiza

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Reitera, contudo, a sua convicção muito 
firme em que a flexibilidade, 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,
com a participação adequada da 
autoridade orçamental;

3. Reitera, contudo, a sua convicção muito 
firme em que um acréscimo global de 
flexibilidade orçamental do QFP, que é 
considerado necessário por todas as 
partes, é particularmente primordial no 
contexto da rubrica 4, por forma a, com 
pleno respeito pelas prerrogativas da 
autoridade orçamental, garantir a 
reatividade às crises e aos imperativos 
impossíveis de programar;   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; 

Or. en

Alteração 8
María Muñiz De Urquiza

Projeto de parecer
N.º 4
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Projeto de parecer Alteração

4. Propõe, assim, o estabelecimento de um 
procedimento adequado com vista à 
reafetação automática 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, entre 
outros pontos, ao acordo do Conselho às 
propostas da Comissão relativas à 
reutilização das receitas e dos reembolsos 
gerados pelos instrumentos financeiros;

4. Congratula-se com a proposta da 
Comissão no sentido de incrementar o 
recurso a instrumentos financeiros 
inovadores no campo das relações 
externas, alargando a gama de 
organizações relevantes e instituições 
financeiras; toma nota do progresso 
alcançado no quadro da revisão do 
regulamento financeiro no tocante à 
reutilização das receitas e dos reembolsos 
gerados pelos instrumentos financeiros; é 
sua firme convicção que esta reutilização 
deverá constituir a regra e que qualquer 
exceção deverá ser justificada;

Or. en

Alteração 9
Anneli Jäätteenmäki

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Propõe, assim, o estabelecimento de um 
procedimento adequado com vista à 
reafetação automática 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, entre outros pontos, ao 
acordo do Conselho às propostas da 
Comissão relativas à reutilização das 
receitas e dos reembolsos gerados pelos 
instrumentos financeiros;

4. Propõe, assim, o estabelecimento de um 
procedimento adequado com vista à 
reafetação dos fundos não utilizados da 
rubrica 4 no fim do exercício;

Or. en
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Alteração 10
Geoffrey Van Orden

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Propõe, assim, o estabelecimento de um 
procedimento adequado com vista à 
reafetação automática 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, entre outros pontos, ao 
acordo do Conselho às propostas da 
Comissão relativas à reutilização das 
receitas e dos reembolsos gerados pelos 
instrumentos financeiros;

4. Propõe, assim, o estabelecimento de um 
procedimento adequado com vista à 
reafetação automática dos fundos não 
utilizados da rubrica 4 no fim do exercício
aos Estados-Membros que são 
contribuintes líquidos para o orçamento 
da UE;

Or. en

Alteração 11
Sabine Lösing

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Reitera o seu apoio ao conjunto de 
instrumentos de execução da ação externa 
da União propostos para o período 2014-
2020 e, em particular, ao Instrumento de 
Parceria, que deve inaugurar uma nova 
forma de cooperação com os países com 
interesse estratégico para a União;

Suprimido

Or. en

Alteração 12
Franziska Katharina Brantner
em nome do Grupo Verts/ALE
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Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Reitera o seu apoio ao conjunto de 
instrumentos de execução da ação externa 
da União propostos para o período 2014-
2020 e, em particular, ao Instrumento de 
Parceria, que deve inaugurar uma nova 
forma de cooperação com os países com 
interesse estratégico para a União;

5. Reitera o seu apoio ao conjunto de 
instrumentos de execução da ação externa 
da União propostos para o período 2014-
20201;

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.

Or. en

Alteração 13
Anneli Jäätteenmäki

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Reitera o seu apoio ao conjunto de 
instrumentos de execução da ação externa 
da União propostos para o período 2014-
2020 e, em particular, ao Instrumento de 
Parceria, que deve inaugurar uma nova 
forma de cooperação com os países com 
interesse estratégico para a União;

5. Reitera o seu apoio ao conjunto de 
instrumentos de execução da ação externa 
da União propostos para o período 2014-
20201 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 
meridionais e orientais; congratula-se 
com o novo Instrumento de Parceria, que 
deve inaugurar uma nova forma de 
cooperação com os países com interesse 
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estratégico para a União;
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.

Or. en

Alteração 14
María Muñiz De Urquiza

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Reitera o seu apoio ao conjunto de 
instrumentos de execução da ação externa 
da União propostos para o período 2014-
2020 e, em particular, ao Instrumento de 
Parceria, que deve inaugurar uma nova 
forma de cooperação com os países com 
interesse estratégico para a União;

5. Reitera o seu apoio ao conjunto de 
instrumentos de execução da ação externa 
da União propostos para o período 2014-
20201 e, em particular, ao Instrumento de 
Parceria, que deve inaugurar uma nova 
forma de cooperação com todos os países 
terceiros onde a União tem interesses 
importantes;
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.

Or. en

Alteração 15
Carmen Romero López
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Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Reitera o seu apoio ao conjunto de 
instrumentos de execução da ação externa 
da União propostos para o período 
2014-2020 e, em particular, ao Instrumento 
de Parceria, que deve inaugurar uma nova 
forma de cooperação com os países com 
interesse estratégico para a União;

5. Reitera o seu apoio ao conjunto de 
instrumentos de execução da ação externa 
da União propostos para o período 
2014-20201 e, em particular, ao 
Instrumento de Parceria, que deve 
inaugurar uma nova forma de cooperação 
com os países com interesse estratégico 
para a União; reitera igualmente o seu 
apoio para que o Banco Europeu de 
Investimento e o Banco Europeu para a 
Reconstrução e o Desenvolvimento 
possam contar com a garantia da UE para 
a cooperação financeira com países do 
Mediterrâneo, em especial para o 
financiamento de pequenas e médias 
empresas e microcréditos;
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.

Or. es

Alteração 16
Franziska Katharina Brantner
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Considera que deve ser assegurada uma 
maior adaptabilidade da assistência 
financeira aos países candidatos e 
potencialmente candidatos; está convicto, 

6. Considera que deve ser assegurada uma 
maior adaptabilidade da assistência 
financeira aos países candidatos e 
potencialmente candidatos; está convicto, 
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com efeito, que o esforço orçamental 
desenvolvido pela União deve 
corresponder ao ritmo e aos progressos 
efetivos das negociações de adesão, em 
aplicação do princípio denominado «mais 
por mais», tendo em conta ao mesmo 
tempo a capacidade de absorção da 
União; 

com efeito, que o esforço orçamental 
desenvolvido pela União deve 
corresponder ao ritmo e aos progressos 
efetivos das negociações de adesão, em 
aplicação do princípio denominado «mais 
por mais»;

Or. en

Alteração 17
Anneli Jäätteenmäki

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Considera que deve ser assegurada uma 
maior adaptabilidade da assistência 
financeira aos países candidatos e 
potencialmente candidatos; está convicto, 
com efeito, que o esforço orçamental 
desenvolvido pela União deve 
corresponder ao ritmo e aos progressos 
efetivos das negociações de adesão, em 
aplicação do princípio denominado «mais 
por mais», tendo em conta ao mesmo 
tempo a capacidade de absorção da União; 

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

Or. en

Alteração 18
María Muñiz De Urquiza

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

6-A. Salienta que há que fazer com que 
também a assistência financeira aos 
países que não são Estados-Membros da 
UE seja mais adaptável; está também 
convicto de que o esforço orçamental 
empreendido pela União deve 
corresponder ao ritmo e aos progressos 
efetivos na consecução de objetivos 
acordados em parceria com os países 
beneficiários, em aplicação do princípio 
denominado «mais por mais»;

Or. en

Alteração 19
María Muñiz De Urquiza

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. 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 fazer com que todos os 
programas no domínio da ação externa da 
UE sejam mais acessíveis às sociedades 
civis, aos parceiros sociais e às 
autoridades locais e regionais, com o 
intuito de encorajar a sua intervenção e 
apropriação;

Or. en
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Alteração 20
María Muñiz De Urquiza

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. 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 
ação externa da UE; 

Or. en

Alteração 21
Franziska Katharina Brantner
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Considera que, para a eficácia da 
política externa da UE, é importante que 
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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 e que o quadro de 
pessoal do SEAE é desequilibrada e 
denota um pendor excessivo para os graus 
de topo da carreira AD;

Or. en


