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SUGESTÕES 

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão do Desenvolvimento, competente 

quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 

aprovar:  

1. Salienta a necessidade de redefinir a relação ACP-UE sobre novas bases como uma 

parceria que promove os interesses estratégicos e os valores partilhados dos diferentes 

parceiros e que contribui para reforçar a governação mundial e uma ordem multilateral 

assente em normas; realça que a parceria deve ter por objetivos os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, a satisfação das necessidades 

básicas e o respeito dos direitos humanos e promover tanto a previsibilidade, como a 

apropriação das estratégias na cooperação para o desenvolvimento; 

2. Está convicto de que a revisão da parceria ACP-UE deve ter em conta a importância 

crescente da regionalização, de modo a evitar a simples imposição de um quadro 

político da União; sublinha que é fundamental que os países do grupo ACP, enquanto 

grupo e enquanto regiões, participem plenamente neste processo de revisão; salienta, 

neste contexto, o papel das organizações regionais, como a União Africana ou as 

comunidades económicas regionais africanas; insta a uma regionalização mais 

acentuada e a uma institucionalização diferenciada da parceria ACP, face à 

heterogeneidade das três regiões parceiras - África, Caraíbas e Pacífico; 

3. Salienta a importância das relações com os países ACP sobretudo no que diz respeito ao 

vizinho continente africano, e das relações existentes e especiais com a União Africana, 

que podem ser ainda mais desenvolvidas; sugere que, na futura cooperação, seja 

ponderada a identificação das estruturas e dos mecanismos mais eficazes, o que pode 

significar efetuar a fusão das estruturas e políticas existentes no quadro do Acordo de 

Cotonou e as da Estratégia Conjunta África-UE (ECAUE), e que seja criado um quadro 

adequado para as relações com os países das Caraíbas e Pacífico; considera que, antes 

de ser tomada qualquer decisão quanto ao futuro do quadro institucional das relações 

ACP-UE, os êxitos e fracassos passados do atual quadro devem ser sujeitos a uma 

análise exaustiva; 

4. Considera que, embora as alianças políticas fortes, assentes em interesses comuns e 

valores partilhados, devam continuar a constituir a base da parceria ACP, deveria ser 

reforçada uma cooperação aprofundada em questões globais e deveriam ser criados 

mecanismos adequados para enfrentar melhor os desafios globais de hoje, tais como as 

alterações climáticas e a água, a energia, a segurança alimentar, os fluxos migratórios, o 

terrorismo, o extremismo, a criminalidade internacional, a biodiversidade, a saúde e as 

questões financeiras; 

5. Chama a atenção para a importância extrema da coerência entre as políticas externas da 

União, bem como da coerência entre os objetivos das políticas internas e externas, 

nomeadamente nos domínios do comércio, da agricultura, do ambiente, da energia, da 

segurança e das migrações; acrescenta que o desafio da plena apropriação da parceria 

UE-ACP por parte dos países do grupo ACP continua a ser importante e que a revisão 

da referida parceria deve transmitir uma nova dinâmica política, mais do que efetuar 

quaisquer ajustes técnicos ou institucionais necessários; 
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6. Salienta que a cooperação ACP-UE deve ser intensificada nas áreas de interesse 

comum, como a segurança, a prevenção de conflitos, incluindo os relacionados com a 

redução da fome e os efeitos das alterações climáticas, os direitos humanos, o Estado de 

direito e a democracia; frisa, a este respeito, que as possibilidades de diálogo político 

estabelecidas nos artigos 8.º e 96.º do Acordo de Cotonu não foram plenamente 

exploradas nem pela UE nem pela parte ACP; realça o importante papel da Assembleia 

Parlamentar Paritária ACP-UE neste contexto; 

7. Recorda que o respeito pelos direitos humanos, a democracia e o Estado de direito, a 

boa governação e outros elementos essenciais a que se refere o artigo 9.º do Acordo de 

Cotonou constituem os alicerces da parceria ACP-UE; destaca a necessidade de 

respeitar os direitos humanos e a importância do segundo parágrafo do artigo 9.º do 

atual Acordo de Cotonou, bem como da cláusula democrática nele referida e 

desenvolvida no artigo 96.º; recorda a importância da aplicação plena das referidas 

disposições sempre que necessário; 

8. Salienta que diferentes mecanismos do Acordo de Cotonu, tais como o diálogo político, 

o apoio financeiro, as medidas e a suspensão adequadas da cooperação para o 

desenvolvimento, deveriam ser reforçados para contribuir de forma eficaz para a 

melhoria do respeito dos direitos humanos, da democracia, do Estado de direito e da boa 

governação, sobretudo da luta contra a corrupção; 

9. Salienta a importância de que esta nova parceria pós-Cotonu seja vantajosa para ambas 

as partes e baseada numa lógica de crescimento e desenvolvimento mútuos entre a UE e 

África; considera que esta parceria deve ser favorável à industrialização do continente 

africano e ao desenvolvimento da agricultura e deve incentivar o investimento em 

políticas de inovação e a favor do desenvolvimento sustentável; 

10. Salienta que a ajuda pública ao desenvolvimento (APD), tal como definida nos ODS das 

Nações Unidas e no «Programa de Addis Abeba» das Nações Unidas sobre o 

financiamento do desenvolvimento, continua a ser crucial para os países ACP, 

sobretudo para os países menos avançados (PMA); insiste em que esta questão seja 

integrada plenamente nas futuras relações ACP-UE após 2020; regista o compromisso 

da UE de prestar assistência ao desenvolvimento dos países ACP; lamenta que muitos 

Estados-Membros da UE não tenham cumprido a meta de afetar 0,7 % do rendimento 

nacional bruto (RNB) à APD até 2015; insta todos os parceiros a honrarem plenamente 

os seus compromissos; 

11. Apela à inclusão da Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável na revisão do 

quadro da cooperação ACP-UE enquanto conjunto único e universal de objetivos de 

desenvolvimento, aplicável a todos; considera que o Conselho ACP-UE deveria 

apresentar recomendações concretas quanto à execução dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável no quadro da cooperação ACP-UE; 

12. Salienta, tendo em conta os interesses dos países ACP, a importância do artigo 12.º do 

Acordo de Cotonu em vigor que permite aos países ACP entrar em diálogo sobre 

políticas da UE que possam influenciar o seu desenvolvimento; 

13. Destaca a importância dos acordos de parceria para permitir aos governos dos países 

ACP reforçarem o desempenho geral das suas economias; considera que a nova parceria 
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se deve basear no desenvolvimento das capacidades de produção dos países, numa 

lógica clara de desenvolvimento sustentável e sem a exploração ilegal de recursos 

naturais por empresas públicas estrangeiras, na realização dos processos de integração 

regional mais vantajosos, aproveitando ao mesmo tempo as estruturas envolventes 

existentes, como a União Africana, na dotação da agricultura tradicional com métodos 

eficazes de exploração, distribuição e comercialização agrícola em benefício da 

população e na luta contra a apropriação ilegal de terras por forças nacionais e 

estrangeiras; recomenda que se pondere a privatização dos recursos naturais nacionais e 

dos serviços públicos; apela à UE, neste contexto, para que promova a consolidação dos 

direitos de propriedade fundiária, nomeadamente o registo e os títulos de propriedade 

adequados nos países parceiros em questão, com vista a evitar a exploração dos grupos 

mais vulneráveis; 

14. Salienta o papel e a mais-valia das relações económicas, sobretudo das que envolvem as 

pequenas e médias empresas, assim como as empresas familiares de ambos os lados; 

solicita a adoção de medidas específicas para promover intercâmbios mais intensivos; 

15. Apoia a decisão da ONU de criar um instrumento jurídico abrangente para assegurar 

que as empresas respeitem os direitos humanos, a fim de pôr fim à exploração laboral, à 

escravatura moderna, ao fluxo ilícito de capitais e ao financiamento do terrorismo e dos 

conflitos armados; apela à UE e aos parceiros dos países ACP para que intensifiquem a 

cooperação em matéria de combate ao branqueamento de capitais e à evasão fiscal; 

16. Salienta, em particular, a necessidade de estratégias de desenvolvimento sustentável 

para combater as alterações climáticas em futuros acordos de cooperação, incluindo 

uma gestão sólida dos recursos hídricos e práticas de agricultura sustentável, com vista 

a reforçar a segurança alimentar e hídrica para assegurar vidas saudáveis e erradicar a 

fome e a pobreza; considera que existem grandes oportunidades de uma nova 

cooperação em matéria de política climática e energética, biodiversidade marítima, 

incluindo o combate inovador aos resíduos plásticos nos mares, e assistência conjunta 

em caso de catástrofe, através da criação de «pontos de emergência» eficazes;  

17. Destaca a necessidade de, em conjunto, encontrar soluções para combater as causas 

profundas da migração em alguns países ACP; considera que trabalhar em prol de um 

quadro multilateral eficaz para a gestão dos fluxos migratórios mundiais deveria tornar-

se uma prioridade estratégica de uma futura parceria ACP-UE; 

18. Sublinha que o futuro quadro de parceria deveria permitir uma abordagem abrangente à 

paz e segurança e que, nesse sentido, deveria prever-se uma coordenação e planeamento 

suficientes, que permitam evitar as atuais e eventuais duplicações entre o apoio a nível 

nacional e a nível regional prestado pelos Estados-Membros da UE e pelos países ACP; 

19. Considera que as disposições em matéria de paz e segurança deveriam ser reforçadas e 

que a futura parceria deveria assegurar uma ação conjunta mais eficaz em matéria de 

prevenção de conflitos, nomeadamente no que diz respeito ao alerta precoce e à 

mediação, construção da paz e resposta aos desafios de segurança transregionais 

relacionados com terrorismo e extremismo violento, todas as formas de tráfico, 

nomeadamente de seres humanos, armas e droga, bem como a pirataria, que afetam os 

países da UE e ACP; 
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20. Salienta que um ambiente seguro e estável é uma condição indispensável para alcançar 

os objetivos de desenvolvimento sustentável; defende, neste contexto, a criação de um 

instrumento financeiro dedicado à segurança e à paz no âmbito da futura parceria UE-

ACP; 

21. Apela ao reforço da dimensão política da parceria ACP-UE, nomeadamente para 

permitir realizar ações comuns e exercer uma maior influência nos fóruns 

internacionais; considera que a parceria ACP-UE deveria procurar envolver mais outros 

parceiros a nível mundial (como a UA e as Nações Unidas) e outras potências 

internacionais sempre que possível, e trabalhar no sentido de uma cooperação e 

coordenação reforçadas, sem duplicar trabalho ou missões, com vista a enfrentar os 

desafios em matéria de guerras, conflitos internos, insegurança, fragilidade e transição; 

22. Incentiva os parceiros a alargarem o quadro de países e instituições elegíveis além dos 

países ACP, desde que os países em causa respeitem os requisitos definidos; destaca a 

necessidade de rever e revigorar as estruturas de diálogo ACP-UE, com vista a 

assegurar uma pluralidade de parceiros em diálogos institucionais a nível político 

superior e parlamentar; insta os países ACP a analisarem as perspetivas de uma relação 

mais estruturada com Estados asiáticos, latino-americanos, norte-americanos e do 

Médio Oriente, com vista ao intercâmbio de experiências; 

23.  Destaca a importância da Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE para a promoção 

do diálogo político e para o desenvolvimento de uma parceria baseada na igualdade 

entre os países ACP e da UE. 
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