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SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

1. observă că exercițiul bugetar 2021 este primul din cadrul financiar multianual (CFM) 
2021-2027; observă, de asemenea, că cea mai mare parte a cheltuielilor aferente 
acțiunilor externe este concentrată în Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru 
dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI), asupra căruia negocierile legislative 
interinstituționale sunt în curs; subliniază că negocierile respective trebuie să ducă la 
încheierea unui acord cât mai rapid posibil;

2. regretă că noua nomenclatură propusă de Comisie pentru partea de acțiune externă este 
mult mai puțin detaliată decât precedenta, ceea ce reduce transparența, previzibilitatea, 
răspunderea și controlul și limitează capacitatea autorității bugetare de a face alegeri 
bugetare care reflectă prioritățile politice; insistă, prin urmare, că este necesară o 
structură bugetară mai diferențiată, cu linii dedicate pentru cei mai importanți 
beneficiari și subregiunile principale, cu scopul de a spori claritatea și lizibilitatea 
bugetului; constată că Comisia pentru afaceri externe și Comisia pentru dezvoltare au 
propus o nomenclatură revizuită, adaptată noilor instrumente, care asigură un nivel mai 
mare de detaliere prin crearea de noi linii bugetare în cadrul liniilor geografice și 
tematice extrem de generale, propuse de Comisie; evidențiază faptul că nomenclatura 
revizuită se bucură de un sprijin puternic în ambele comisii;

3. respinge reducerile considerabile de la rubrica 6, cuprinse în acordul Consiliului 
European privind CFM din 21 iulie 2020, care ar aduce IVCDCI la un nivel mai scăzut 
decât instrumentele care l-au precedat în actuala perioadă de programare financiară, în 
această perioadă în care UE trebuie să se impună ca lider mai mult ca niciodată; regretă 
decizia Consiliului European de a elimina pilonul extern al programului Next 
Generation EU, și anume suma suplimentară de 10,5 miliarde EUR propusă de Comisie 
pentru IVCDCI; evidențiază faptul că, întrucât, în prezent, provocările externe și unele 
aspecte ale politicii internaționale devin tot mai importante și domină arena politică 
internațională, trebuie asigurată finanțarea corespunzătoare a dimensiunii externe a 
bugetului UE, pentru ca aceasta să poată răspunde fără întârziere provocărilor actuale, 
celor emergente și celor viitoare; solicită ca bugetul IVCDCI să fie întărit în mod 
semnificativ, acesta fiind unul dintre programele emblematice ale UE;

4. solicită niveluri de finanțare majorate pentru toate programele geografice și tematice din 
cadrul IVCDCI, în conformitate cu poziția sa în primă lectură referitoare la acest 
subiect; își reiterează poziția potrivit căreia programele tematice din cadrul IVCDCI ar 
trebui consolidate, pentru a-i permite Uniunii să își mențină rolul important în aceste 
domenii prioritare; subliniază că poziția sa privind alocările destinate IVCDCI 
corespunde în totalitate sumelor incluse în poziția Parlamentului în primă lectură 
privind IVCDCI;

5. solicită, în special, un buget mai ambițios pentru programul tematic al instrumentului 
care vizează drepturile omului, pentru a răspunde atacurilor tot mai numeroase la adresa 
drepturilor omului peste tot în lume, acestea fiind amplificate de criza provocată de 
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COVID-19; reamintește că protejarea și promovarea drepturilor omului în întreaga lume 
continuă să fie o componentă principală a acțiunii externe a UE; își reiterează sprijinul 
ferm pentru apărătorii drepturilor omului, inclusiv pentru apărătorii mediului, în special 
pentru cei care se supun celor mai mari riscuri, și solicită fonduri corespunzătoare 
pentru a sprijini proiectul Protect Defenders EU în vederea extinderii și a întăririi 
măsurilor de protecție a acestora; insistă asupra faptului că trebuie să fie disponibile 
fonduri corespunzătoare pentru măsuri de protecție a minorităților persecutate; 
evidențiază faptul că sprijină, inclusiv prin fonduri corespunzătoare, reprezentantul 
special al UE pentru promovarea libertății religiilor și convingerilor în afara UE, 
precum și acțiunile de combatere a antisemitismului și a altor tipuri de discriminare;

6. în această perioadă în care democrația este tot mai amenințată peste tot în lume, își 
reiterează sprijinul pentru alocarea de fonduri dedicate misiunilor de observare a 
alegerilor, inclusiv observatorilor locali; solicită majorarea fondurilor pentru misiunile 
de observare a alegerilor și evidențiază rolul fundamental al acestora pentru 
descurajarea eficace a fraudelor și violențelor electorale, contribuind totodată la 
îmbunătățirea alegerilor în viitor, la promovarea păcii și dezvoltării și la sprijinirea 
democrației;

7. solicită majorarea liniilor bugetare pentru necesitățile și prioritățile politicii externe, 
pentru reacția la crize și pentru măsurile civile de urgență din cadrul politicii de 
securitate și apărare comună, cu scopul de a contracara efectele dramatice ale pandemiei 
de COVID-19;

8. respinge introducerea unei linii bugetare pentru „o rezervă destinată provocărilor și 
priorităților emergente”, pentru care Comisia nu a furnizat nicio informație substanțială 
privind utilizarea prevăzută a fondurilor de la linia respectivă; insistă asupra faptului că 
acest „cec în alb” nu este compatibil cu principiile transparenței și răspunderii 
democratice și compromite prerogativele autorității bugetare;

9. subliniază necesitatea de a majora finanțarea pentru țările din vecinătatea estică și 
sudică, cu scopul de a sprijini reformele politice și economice, precum și tranzițiile 
democratice, punând accentul pe partenerii cei mai angajați, pe baza principiului „mai 
mult pentru mai mult și mai puțin pentru mai puțin”; solicită să fie îmbunătățite 
vizibilitatea și transparența finanțării UE destinate vecinătății apropiate; invită Comisia 
să monitorizeze finanțarea, în vederea evitării abuzurilor;

10. salută sprijinul financiar, în valoare de peste 980 de milioane EUR, acordat de UE 
țărilor din Parteneriatul estic în contextul pandemiei de COVID-19 pentru a ajuta țările 
respective să facă față nevoilor stringente din sectorul sănătății;

11. având în vedere recentele evoluții îngrijorătoare din Belarus, solicită să fie desemnat un 
nou Reprezentant special pentru Belarus, care să sprijine procesul de transfer pașnic al 
puterii, în conformitate cu voința populației din Belarus; subliniază necesitatea 
puternică de a acorda un sprijin financiar mai mare societății civile, apărătorilor 
drepturilor omului, sindicatelor independente, mass-mediei independente și 
organizațiilor neguvernamentale din Belarus, suspendând totodată toate transferurile 
financiare ale UE către actualul guvern din Belarus;

12. consideră că este important să fie continuate măsurile de dezvoltare a încrederii cu țările 
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Parteneriatului estic, îndeosebi cu cele asociate; evidențiază importanța promovării 
drepturilor fundamentale, a democrației și a statului de drept; solicită, prin urmare, ca 
alocările pentru Azerbaidjan și Belarus să se limiteze la sprijinirea societății civile și a 
actorilor nestatali, precum și a contactelor interpersonale.

13. reamintește provocările cu care se confruntă țările din vecinătatea sudică, mai ales din 
cauza evenimentelor turbulente din regiune, printre care situația de urgență legată de 
COVID-19 și situația fragilă în materie de securitate; consideră că trebuie prevăzut un 
sprijin mai consistent, mai ales în urma evenimentelor dramatice din Liban; regretă 
faptul că, după 25 de ani de la lansarea așa-numitului Proces de la Barcelona, nu a fost 
încă finalizată construirea unei zone comune de prosperitate, stabilitate și libertate cu 
țările mediteraneene din Africa de Nord;

14. solicită majorarea sprijinului financiar pentru Agenția Organizației Națiunilor Unite de 
Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat, pentru a 
valoriza rolul său esențial în calitate de furnizor unic de servicii vitale pentru milioane 
de refugiați palestinieni și ca o investiție pentru securitatea, stabilitatea și dezvoltarea 
regiunii;

15. propune să fie creată o linie bugetară specifică dedicată „sprijinirii procesului politic din 
Libia”, pentru a favoriza o soluție pașnică a conflictului din Libia;

16. atrage atenția asupra importanței procesului de aderare a țărilor din Balcanii de Vest; 
solicită majorarea finanțării, pentru a confirma implicarea Uniunii în această regiune, 
îndeosebi în contextul pandemiei de COVID-19 și al efectelor sale economice; salută 
accentul mai puternic al finanțării din cadrul Instrumentului de asistență pentru 
preaderare (IPA III) asupra așa-numitelor elemente fundamentale, îndeosebi democrația, 
statul de drept, respectarea drepturilor omului și a drepturilor fundamentale, buna 
guvernanță și societatea civilă, precum și contactele interpersonale;

17. evidențiază faptul că nomenclatura revizuită propusă de Comisia pentru afaceri externe 
prevede linii bugetare separate pentru Balcanii de Vest și pentru Turcia; insistă că 
trebuie create linii bugetare specifice pentru Turcia, având în vedere caracterul foarte 
sensibil al finanțării acordate de UE Turciei;

18. subliniază că alocarea fondurilor IPA trebuie condiționată de respectarea statului de 
drept, a democrației, a drepturilor omului, a dreptului european și internațional, a 
drepturilor suverane ale statelor membre și a principiului de bună vecinătate; subliniază 
că, având în vedere regresele înregistrate în toate aceste domenii, alocările pentru Turcia 
ar trebui să fie reduse în mod substanțial și să se limiteze la așa-numitele articole 
elementare; finanțarea pentru Turcia ar trebui gestionată direct de UE și ar trebui să se 
axeze exclusiv pe sprijinirea societății civile și a contactelor interpersonale, pentru a 
proteja și a promova valorile și principiile democratice, drepturile omului și statul de 
drept; subliniază că a sosit momentul adoptării unei alte atitudini față de Turcia;

19. evidențiază responsabilitatea ce îi revine UE de a contribui la protecția regiunii arctice; 
subliniază că este important să se investească în elaborarea unei politici mai coerente a 
UE față de regiunea arctică;

20. reamintește că mai mulți lideri politici europeni au subliniat importanța promovării în 
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mod semnificativ a relațiilor UE cu continentul african și, prin urmare, subliniază 
necesitatea de a trece de la vorbe la fapte și de a prevedea o finanțare adecvată pentru a 
aborda multiplele provocări și oportunități comune pe termen scurt, mediu și lung pe 
care Europa și Africa le pot înfrunta împreună; evidențiază necesitatea majorării 
finanțării pentru dezvoltarea și securitatea țărilor din Sahel;

21. reamintește că instrumentele de finanțare, proiectele și programele trebuie evaluate în 
contextul Pactului verde în general și al obiectivelor Uniunii din domeniul climei în 
particular, care trebuie luate pe deplin în considerare;

22. insistă ca Banca Europeană de Investiții să raporteze în timp util și în mod cuprinzător 
comisiilor competente cu privire la toate cheltuielile sale externe;

23. regretă nivelul scăzut al finanțării pentru rubrica 5, în special pentru Fondul european de 
apărare și pentru mobilitatea militară; solicită majorarea finanțării pentru Fondul 
european de apărare, pentru a promova masiv o bază industrială inovatoare și 
competitivă în domeniul apărării, care va putea contribui la autonomia strategică a UE, 
atât de necesară;

24. solicită majorarea finanțării pentru mobilitatea militară, pentru a le permite statelor 
membre să întreprindă măsuri mai rapid și mai eficient; observă că trebuie prevăzute 
fonduri suficiente pentru a sprijini misiunile și operațiunile din cadrul politicii de 
securitate și apărare comune, inclusiv prin măsuri precum finanțarea infrastructurii de 
transport cu dublă utilizare și simplificarea autorizărilor diplomatice și a normelor 
vamale;

25. subliniază importanța conturării treptate a unei politici de securitate și de apărare 
comune a UE; subliniază importanța intensificării cooperări europene în domeniul 
apărării, deoarece aceasta asigură nu numai o mai mare securitate pentru Europa și 
cetățeni săi, ci duce de asemenea la o reducere a costurilor, ceea ce înseamnă că devin 
disponibile fonduri suplimentare pentru alte chestiuni urgente; invită Comisia să 
propună orientări strategice pentru consolidarea cooperării structurate permanente;

26. repetă declarațiile sale anterioare privind amenințările legate de securitatea informatică 
și de difuzarea informațiilor false; evidențiază, în acest context, necesitatea unei 
abordări și a unor reacții mai eficace, la nivel orizontal, față de aceste provocări 
importante, din partea bugetului Uniunii, îndeosebi la sediul UE, precum și la nivelul 
delegațiilor sale din întreaga lume; solicită fonduri suplimentare și permanente pentru 
măsuri de comunicare strategică menite să contracareze campaniile de dezinformare, 
propaganda și influențele străine, mai ales pentru proiectul emblematic al Serviciului 
European de Acțiune Externă, și anume grupul operativ East Stratcom – „EU vs. 
Disinfo”;

27. își reiterează convingerea fermă că, în țările de interes strategic deosebit pentru UE, în 
special în țările în curs de aderare și în țările asociate din cadrul Parteneriatului estic, 
trebuie stabilită o legătură mai strânsă între Parlament și parlamentele naționale 
respective; solicită, prin urmare, fonduri corespunzătoare pentru lărgirea personalului în 
vederea consolidării acestui domeniu important – cooperarea parlamentară;

28. respinge reducerile operate de Consiliu la bugetul administrativ al Serviciului European 
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de Acțiune Externă; solicită raportorului Comisiei pentru bugete pentru secțiunea X să 
restabilească proiectul de buget pentru toate liniile bugetare care au fost reduse de 
Consiliu în secțiunea X.
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