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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 na proposta de resolução que aprovar:

1. Congratula-se com o aumento das dotações para autorizações e para pagamentos da 
categoria 4 em comparação com o presente exercício, considerando-o urgentemente 
necessário após os duros cortes verificados, mas assinala que este aumento é ainda 
insuficiente para cobrir as necessidades da UE; frisa que, para cumprir os ambiciosos 
objetivos previstos no Tratado de Lisboa, é de crucial importância assegurar um 
financiamento adequado para as atividades globais da UE; 

2. Observa com especial preocupação as reduções aplicadas ao Instrumento Europeu de 
Vizinhança, que ocorrem na sequência de reduções igualmente severas aplicadas no 
exercício anterior; embora reconheça que esta medida se enquadra na programação 
plurianual do IEV, sublinha que a atual situação da vizinhança, tanto oriental como 
meridional, não permite um enfraquecimento do empenho da UE, mas apela com 
veemência a um incremento substancial dos fundos atribuídos a ambas as regiões;

3. Constata, em particular, que mais uma vez foi previsto um financiamento insuficiente para 
o processo de paz no Médio Oriente, a Palestina e a UNRWA e solicita que sejam 
disponibilizados fundos suficientes;

4. Realça a situação preocupante das dotações para pagamentos na categoria 4 que, apesar do 
aumento substancial previsto pela Comissão em relação ao exercício em curso, podem não 
satisfazer os requisitos no terreno;

5. Regista, com particular apreensão, os duros cortes nas dotações para pagamentos 
atribuídas ao Instrumento para a Estabilidade e a Paz, que se confronta já no exercício em 
curso com uma insuficiência de dotações para pagamentos, situação que será agravada 
com novas reduções;

6. Reforça a importância de fornecer ao SEAE os fundos suficientes para a abertura de uma 
delegação da UE no Irão, em conformidade com a resolução do Parlamento Europeu, de 3 
de abril de 2014, sobre a estratégia da UE para o Irão.


