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SUGESTÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão dos Assuntos Externos, competente quanto à 
matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Apoia, em conformidade com o acordo alcançado na sequência do diálogo a quatro de 
Madrid sobre a criação e o funcionamento do SEAE e com o Regulamento Financeiro 
modificado para ter em conta o AEAE, a criação no orçamento de 2011 de rubricas 
orçamentais dedicadas às três principais missões conduzidas no âmbito da PESC e da 
PSDC; crê que esta melhor identificação das missões reforçará a transparência e a 
responsabilidade no quadro da PESC/PSDC e servirá os interesses da União Europeia;

2. Considera, no entanto, que esta nova nomenclatura é uma condição prévia mínima e 
apenas um primeiro passo para um orçamento detalhado da PESC, que permitiria obter 
um panorama completo das missões realizadas no quadro desta política e o 
acompanhamento das mesmas; considera que esta nova nomenclatura não porá em causa 
nem a indispensável flexibilidade do orçamento da PESC, nem a continuidade de acção 
das missões já iniciadas;

3. Sublinha que a identificação das principais missões da PESC/PSDC não deve fazer-se em 
detrimento da informação e da transparência de missões de menor envergadura e 
visibilidade política;

4. Considera que a criação no orçamento geral de uma nova secção X para o Serviço 
Europeu de Acção Externa e a sua inclusão na rubrica 5 do orçamento geral da UE não 
devem dar origem a uma perda de especificidade dos representantes especiais da União, 
que desempenham um papel central na coordenação e representação da política da União 
nos países terceiros;

5. Considera que a esfera de influência da PESC vai além do Capítulo 19 03 que lhe é 
consagrado no orçamento da União e que certos elementos da PESC se encontram 
disseminados noutros instrumentos: os representantes especiais da UE ou o Instrumento 
de Estabilidade, por exemplo, desempenham um papel que serve e reforça os objectivos e 
as missões da Política Externa e de Segurança Comum da UE;

6. Lembra o espírito do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), que tem 
por objectivo tornar a co-decisão o processo geral e que, por analogia, conduz à revogação 
de certas disposições ou processos específicos que eram aplicáveis a certos instrumentos 
ou políticas nos termos do tratado anterior e do Acordo Interinstitucional; confirma, 
assim, que as disposições que limitavam a flexibilidade de financiamento da PESC 
carecem doravante de fundamento;

7. Salienta que, de acordo com o que precede, e tendo em vista reforçar a eficácia e a 
responsabilidade no domínio da PESC, as relações interinstitucionais devem deixar-se 
impregnar por uma nova cultura de diálogo, confiança mútua e intercâmbio de 
informações, tanto na fase de concepção, como nas fases de execução e avaliação a 
posteriori;
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8. Sublinha uma vez mais que o TFUE define a PSDC como parte integrante da PESC, 
conduzindo a uma defesa comum, e que o Parlamento, enquanto ramo da autoridade 
orçamental, está habilitado a receber todas as informações necessárias a uma avaliação 
adequada do custo da PESC; considera, por isso, que o mecanismo Athena, cuja finalidade 
é o financiamento dos custos comuns das operações da União Europeia com implicações 
militares ou no domínio da defesa, faz parte da PESC, da qual representa uma parcela, e 
que a repartição e o detalhe dos seus elementos deveriam fazer parte das informações que 
são transmitidas ao Parlamento, tanto para fins administrativos (quando o Parlamento é 
autoridade orçamental) como operacionais;

9. Realça que, no quadro de futuras reflexões sobre o Quadro Financeiro Plurianual para o 
período 2014-2020, tem de ser feita uma análise minuciosa das necessidades financeiras 
da PESC a longo prazo.

10. Manifesta a sua preocupação com os elevados custos das medidas adoptadas para garantir 
a segurança da EUJUST LEX-Iraque e da EUPOL-Afeganistão, externamente confiadas 
ao PMSC, pelo que convida a AR/VP a tomar iniciativas adequadas para melhorar a 
relação de custo/benefício dos recursos da UE.  
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