
 

AD\1147924PT.docx  PE616.589v02-00 

PT Unida na diversidade PT 

Parlamento Europeu 
2014-2019  

 

Comissão dos Orçamentos 
 

2017/2258(INI) 

8.3.2018 

PARECER 

da Comissão dos Orçamentos 

dirigido à Comissão do Desenvolvimento 

sobre a execução do Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento, do 

Instrumento de Ajuda Humanitária e do Fundo Europeu de Desenvolvimento. 

(2017/2258(INI)) 

Relator de parecer: Jordi Solé 

  



 

PE616.589v02-00 2/7 AD\1147924PT.docx 

PT 

PA_NonLeg 



 

AD\1147924PT.docx 3/7 PE616.589v02-00 

 PT 

SUGESTÕES 

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão do Desenvolvimento, competente quanto à 

matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Lamenta que a quantidade e a falta de flexibilidade e de coerência do financiamento da 

União a título da rubrica 4 do atual QFP denotem a ambição limitada da UE de agir 

como ator a nível mundial, em especial na perspetiva do fornecimento de bens públicos 

mundiais, ajuda humanitária e cooperação para o desenvolvimento; recorda a 

necessidade de uma programação e de uma maior previsibilidade a longo prazo, que são 

de particular importância para a ajuda ao desenvolvimento; 

2. Recorda que o orçamento da União para a ação externa da UE foi continuamente 

mobilizado e reforçado, tendo sido esgotadas todas as margens disponíveis para fazer 

face ao número crescente de emergências humanitárias e outras ao redor da Europa; 

sublinha a necessidade de procedimentos mais flexíveis para permitir que o 

financiamento seja mobilizado mais rapidamente em resposta a acontecimentos e crises 

imprevistos; salienta, no entanto, que uma maior flexibilidade não deve ser obtida à 

custa da eficácia da ajuda e da previsibilidade do auxílio, nem das prioridades 

geográficas e temáticas a longo prazo; 

3. Recorda a necessidade de uma programação e de uma maior previsibilidade a longo 

prazo, que são de particular importância para a ajuda ao desenvolvimento; observa, no 

entanto, uma insuficiente concentração nos resultados dos projetos, bem como um nível 

inadequado de acompanhamento e avaliação dos instrumentos de financiamento externo 

relacionados com o desenvolvimento; 

4. Chama a atenção para a necessidade de evitar quaisquer disparidades entre as dotações 

de autorização e as dotações de pagamento para a ajuda humanitária; 

5. Recorda que o Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED), o Instrumento de 

Cooperação para o Desenvolvimento (ICD) e o Instrumento de Ajuda Humanitária se 

caracterizam por uma execução orçamental positiva e são fundamentais para demonstrar 

a solidariedade internacional, contribuindo ao mesmo tempo para a credibilidade da UE 

a nível mundial; considera que, independentemente das eventuais mudanças ou fusões 

estruturais no que diz respeito a estes instrumentos, incluindo a eventual orçamentação 

do FED, as dotações globais para o próximo QFP devem ser aumentadas, sem baixar os 

critérios da ajuda pública ao desenvolvimento (APD), e que a futura arquitetura dos 

instrumentos de financiamento externo deve incluir uma incorporação mais transparente 

de fundos fiduciários e mecanismos orientados pelos princípios fundamentais da 

propriedade democrática e da eficácia do desenvolvimento, bem como uma eventual 

continuação do Plano de Investimento Externo, com base numa sua avaliação que 

demonstre adicionalidade em termos de desenvolvimento e o impacto nos domínios dos 

direitos humanos, social e ambiental; 

6. Sublinha a importância de complementar a ajuda dos fundos públicos com instrumentos 

flexíveis e adaptáveis suscetíveis de promover o investimento privado nos países em 

desenvolvimento; 

7. Reitera a necessidade de manter um instrumento sólido e independente para a ajuda 
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humanitária, tal como solicitado no Consenso Europeu em matéria de Ajuda 

Humanitária; 

8. Salienta a importância de assegurar a coerência e as sinergias entre o desenvolvimento e 

a ajuda humanitária; considera que uma ajuda ao desenvolvimento bem gerida e 

eficazmente utilizada é um elemento importante no reforço da capacidade dos países em 

desenvolvimento para lidarem melhor com as crises humanitárias; 

9. Reafirma a importância destes instrumentos para o fornecimento de bens públicos 

mundiais e para responder aos desafios globais, como o desenvolvimento humano, a 

adaptação às alterações climáticas e respetiva atenuação, a prevenção de conflitos, o 

apoio à paz e estabilidade e os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS); realça, 

neste contexto, a obrigação de alinhar o quadro orçamental da UE com os ODS; 

10. Regista o potencial papel da APD para facilitar a mobilização de financiamento para o 

desenvolvimento proveniente de outras fontes públicas e privadas, nacionais e 

internacionais; apoia os esforços da UE no sentido de estimular o investimento privado 

através da combinação de subvenções e empréstimos e da prestação de garantias; 

11. Considera de suma importância que a proteção do ambiente e as oportunidades 

oferecidas pelas políticas ambientais sejam integradas de forma transversal e 

intersetorial em todas as políticas de desenvolvimento;  

12. Considera que a política de desenvolvimento deve complementar a política externa da 

UE e a gestão da migração, garantindo ao mesmo tempo que os fundos de 

desenvolvimento são unicamente utilizados para finalidades e objetivos ligados ao 

desenvolvimento; salienta, neste contexto, que a APD não deve ser utilizada para cobrir 

os custos in-donor com os refugiados no país doador, a externalização das políticas 

migratórias fora das fronteiras da UE ou os custos de retorno e readmissão aos países de 

origem; 

13. Recorda a necessidade de garantir a coerência das políticas de desenvolvimento e de 

respeitar os princípios de Busan em matéria de eficácia do desenvolvimento, 

promovendo, ao mesmo tempo, a coordenação entre os doadores e a programação 

conjunta com os Estados-Membros; assinala que a política de cooperação para o 

desenvolvimento tem de ser aplicada de forma a ter em conta os desejos dos países e 

populações que dela necessitam, garantindo a sua participação nos processos de tomada 

de decisão e que esses países e populações assumam a responsabilidade por uma 

aplicação transparente e eficaz; 

14. Lamenta a falta de progressos em matéria de integração da democracia, direitos 

humanos e igualdade de género; exorta, além disso, a que os compromissos assumidos 

no acordo de Paris sobre o clima sejam tidos plenamente em conta nos futuros 

instrumentos e programas e sejam acompanhados de um controlo adequado; considera, 

por conseguinte, que a luta contra as alterações climáticas deve desempenhar um papel 

cada vez mais importante na cooperação para o desenvolvimento; 

15. Congratula-se com um maior alinhamento com as prioridades dos países beneficiários e 

insta a uma menor fragmentação dos programas temáticos; 
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16. Insiste na necessidade de recursos humanos adequados nas sedes e nas delegações da 

UE, tanto em termos de número como de competência em matéria de desenvolvimento 

e ajuda humanitária. 
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