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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. Considera que é crucial para os países da parceria uma política de vizinhança
construtiva e a longo prazo, no intuito de promover o progresso para a democracia, a 
estabilidade e a prosperidade, mas também de importância estratégica para a União 
Europeia tendo em conta a relevância dos países vizinhos a leste e a sul para a nossa 
segurança, ambiente e desenvolvimento económico comuns;

2. Salienta que a revisão da PEV tem de incluir o desenvolvimento de um Instrumento 
Europeu de Vizinhança (IEV) bem estruturado, de longo prazo e orientado para o 
futuro, inserido num enquadramento orçamental rigoroso, no intuito de evitar 
flutuações exageradas de financiamento e qualquer eventual sobreposição com os 
instrumentos existentes; lamenta, a este respeito, a conclusão do Conselho dos 
Negócios Estrangeiros, em 20 de Junho de 2011, que prevê que o reforço substancial 
do apoio financeiro será decidido sem prejuízo, designadamente, do quadro financeiro 
plurianual;

3. Solicita, à luz da Primavera árabe, uma avaliação específica, num espírito de auto-
crítica, dos instrumentos financeiros utilizados no passado no âmbito do IEVP, no que 
diz respeito ao seu funcionamento em matéria de democracia, governança, criação de 
instituições e apoio à sociedade civil;

4. Considera que a avaliação do IEV deve coadunar-se e ser efectuada no âmbito da 
actual avaliação do quadro financeiro plurianual para 2007-2013 e das negociações 
sobre o período pós-2013, no intuito de não reiniciar as negociações sobre o 
financiamento da política de vizinhança em 2012 e 2013;

5. Concorda com a necessidade de uma melhor interacção entre o IEV e outros 
instrumentos como o BEI e o BERD para maximizar o valor acrescentado da UE, 
evitar a duplicação de esforços e optimizar o impacto da assistência; entende, a este 
respeito, que importa considerar um quadro abrangente para esta interacção;

6. Manifesta-se profundamente convicto de que a assistência financeira à Autoridade 
Palestiniana e à UNRWA (Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados 
da Palestina no Próximo Oriente) têm de ser igualmente analisadas no âmbito desta 
revisão e que deve constituir objecto de uma programação a longo prazo enquanto 
parte integrante da política de vizinhança; não considera válido o argumento de que a 
instabilidade política na região e as especificidades do processo de paz só permitem 
uma programação provisória e um reforço caso a caso;

7. Considera que, independentemente da actual incidência a Sul, a manutenção de um 
equilíbrio razoável entre as componentes Leste e Sul é importante, especialmente dado 
que os países da vizinhança do Leste possuem uma perspectiva de longo prazo de 
adesão à UE; considera, no entanto, que este equilíbrio não pode ser considerado 
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resolvido de forma permanente; subscreve integralmente o princípio de uma 
assistência diferenciada e que privilegie o desempenho, baseada nas necessidades 
reais, na capacidade de absorção e nos objectivos atingidos;

8. Saúda o empenho da Comissão em reforçar a participação dos países vizinhos na 
actividade de algumas agências da UE e nos programas da UE abertos a países 
terceiros; insta a Comissão a apresentar uma lista elucidativa e abrangente das 
agências em questão e de programas em que possam participar os países vizinhos, 
juntamente com uma síntese da forma e do método de uma participação diferenciada;

9. Insiste na necessidade de definir prioridades inequívocas a fim de evitar uma dispersão 
excessiva que traria resultados muito modestos em virtude de uma assistência 
financeira muito pouco alargada; considera uma tal limitação auto-imposta de 
prioridades uma ferramenta essencial para a condicionalidade e a vigilância reforçada 
da assistência; reafirma, por conseguinte, que os países vizinhos e as instituições da 
UE têm de estar preparados a nível político e jurídico para reconsiderar rapidamente a 
assistência financeira caso não sejam respeitadas as condições impostas;

10. Nota que a reutilização de reembolsos do BEI representa quase 20% do envelope 
financeiro global destinado à revisão; reitera o seu apelo ao Conselho para adoptar 
rapidamente a proposta legislativa de alteração ao Regulamento IEVP a fim de 
viabilizar a sua reutilização; insiste em que não foi apresentada qualquer alternativa 
para o montante programado de 244 milhões de euros, caso o Conselho não consiga 
obter maioria a este respeito ao fim de 3 anos; considera que o envelope de 1,24 mil 
milhões de euros representa um mínimo; entende que a única alternativa para 
compensar a não reutilização dos reembolsos do BEI seria a mobilização do 
Instrumento de Flexibilidade prevista no AII;

11. Sal ienta  que a coordenação reforçada entre Estados-Membros e entre 
Estados-Membros e a UE no âmbito da assistência prestada a países vizinhos é um 
pré-requisito absoluto de assistência eficiente e coerente na Europa; insta os 
Estados-Membros a demonstrar uma genuína vontade de ajustar os seus interesses 
nacionais à Política Europeia de Vizinhança, em benefício de países parceiros;

12. Solicita, face às actuais necessidades prementes, especialmente nos países vizinhos a 
Sul, um acordo célere entre o Parlamento Europeu e o Conselho sobre a proposta de 
reforço do Instrumento de Vizinhança no período compreendido entre 2012 e 2013; 
insta, além disso, os Estados-Membros a cumprir prontamente as promessas bilaterais 
feitas aos países do Sul do Mediterrâneo.


