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SUGESTÕES 

A Comissão do Controlo Orçamental insta a Comissão dos Assuntos Externos, competente 

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

aprovar: 

– Tendo em conta o Acordo-Quadro Financeiro e Administrativo (FAFA) entre a União 

Europeia e as Nações Unidas, de 2003, e a respetiva Adenda n.º 1, de 2014, 

A. Considerando que 2015 é um ano que nos apresenta o desafio de redefinir a forma como 

os atores e instituições internacionais trabalham em conjunto, definindo novas formas de 

funcionamento e modus operandi, nomeadamente para melhorar os resultados no que se 

refere aos compromissos relacionados com as políticas externas da UE; 

B. Considerando que a UE tem uma larga experiência de cooperação internacional para 

responder aos desafios globais e prestar apoio ao desenvolvimento e ajuda humanitária a 

muitas regiões do mundo; 

C. Considerando que o orçamento da defesa da UE é importante e que as suas contribuições 

financeiras para as missões de paz da ONU são significativas; 

D. Considerando que as intervenções externas da UE são canalizadas através de organizações 

internacionais que executam os fundos da UE ou cofinanciam projetos em conjunto com a 

UE, incluindo desafios em termos de supervisão e governação; 

1. Acentua a necessidade de melhorar a eficiência, responsabilidade, eficácia e transparência 

das Nações Unidas, especialmente em relação à utilização dos recursos da UE e ao 

desempenho na implementação de orientações estratégicas e objetivos de 

desenvolvimento internacionalmente acordados; 

2. Exorta as instituições relevantes da UE e da ONU a respeitar e aplicar plenamente o 

Acordo-Quadro Financeiro e Administrativo (FAFA); insta a Comissão a transmitir ao 

Parlamento relatórios sobre a implementação do FAFA e as orientações associadas, a 

identificar os domínios passíveis de melhoramento e a apresentar propostas relevantes 

neste contexto; 

3. Considera que a aproximação dos respetivos sistemas de governação deve centrar-se na 

definição e na troca contínua de boas práticas para estabelecer princípios de base similares 

e sustentáveis quanto à garantia da conformidade com o Regulamento Financeiro da UE; 

solicita, neste contexto, abertura das duas partes, para que os auditores europeus possam 

obter acesso, em pormenor, às contas da ONU; 

4. Recorda que a União Europeia e os Estados-Membros representam, coletivamente, o 

maior doador financeiro para o orçamento da ONU; insiste, por conseguinte, no espírito 

da iniciativa «Unidos na Ação» (um chefe de grupo, um orçamento, um programa, um 

gabinete), na necessidade de assegurar um grau mais elevado de visibilidade para os 

fundos da UE canalizados através das Nações Unidas e uma utilização eficiente dos 

mesmos; solicita que as Nações Unidas e a Comissão mantenham o Parlamento Europeu 

plenamente informado sobre a execução das contribuições da UE pelas Nações Unidas; 
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5. Encoraja as Nações Unidas e as suas instituições relevantes a prosseguir o 

aprofundamento da sua cooperação com a UE para aproximar em permanência os dois 

mecanismos de governação através, nomeadamente, do desenvolvimento contínuo de 

sistemas de monitorização, informação e controlo exaustivos e sólidos; recorda que uma 

cooperação estruturada entre a UE e a ONU é a única forma eficiente de impedir uma 

utilização ineficaz dos fundos e a sobreposição de atividades; 

6. Considera que a ONU e a UE, no âmbito da parceria interinstitucional, devem melhorar os 

seus métodos de gestão do risco, a supervisão financeira geral e o quadro de gestão, e que 

as funções de auditoria devem comparar os seus dados, metodologias e resultados; 

7. Considera que abordagens inovadoras do financiamento constituem uma forma importante 

de maximizar a disponibilidade e o impacto do financiamento do desenvolvimento, 

identificando novas fontes e mecanismos de financiamento, bem como instrumentos de 

engenharia financeira; considera, em particular, que as abordagens inovadoras do 

financiamento podem utilizar o financiamento público para gerar novos fluxos financeiros 

e catalisar investimento privado e financiamento do mercado, além de maximizar o 

impacto dos fundos públicos e privados existentes; 

8. Congratula-se com o facto de, ao canalizar a ajuda da União através das Nações Unidas, a 

UE poder apoiar regiões do mundo às quais eventualmente não conseguiria chegar pelos 

seus próprios meios; reconhece os elevados riscos inerentes à prestação de ajuda em 

regiões afetadas por conflitos; lamenta, no entanto, que a comunicação à Comissão pelas 

suas organizações parceiras encarregadas da execução do orçamento da União em regime 

de gestão indireta seja frequentemente protelada, incompleta ou insuficientemente 

orientada para os resultados, o que impede a Comissão de exercer corretamente a sua 

função de controlo; 

9. Saúda, neste contexto, o recente acordo dos colegisladores sobre uma alteração ao 

Regulamento Financeiro, que obriga a ONU e outras organizações parceiras a notificar à 

Comissão qualquer caso de irregularidade ou fraude que detetem e que afete o orçamento 

da União; considera, porém, que as possibilidades de a Comissão avaliar diretamente a 

correção, eficácia e sustentabilidade dos fundos da União canalizados através da ONU 

devem ser reforçadas; 

10. Insiste na necessidade de atingir o mais alto grau de transparência e responsabilidade 

institucional, a todos os níveis, assegurando o acesso a informação orçamental e dados 

financeiros exaustivos e sólidos relacionados com os projetos financiados pela UE para 

permitir o controlo pelo Parlamento; solicita o reforço da política de informação da ONU 

no que diz respeito a objetivos, beneficiários e financiamento, nomeadamente no caso dos 

relatórios de auditoria e avaliação da ONU, com vista a assegurar uma melhor gestão dos 

fundos da UE; 

11. Considera fundamental assegurar a visibilidade da União, nomeadamente em iniciativas 

cofinanciadas e com múltiplos doadores em que o financiamento da UE está em jogo; 

considera que é necessário fornecer rapidamente informações regulares sobre o 

agrupamento de fundos (incluindo fundos fiduciários), uma vez que a fungibilidade e a 

rastreabilidade dos fundos da UE são questões importantes; 
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12. Insiste em que a cooperação e o quadro futuros devem encorajar e incentivar a exploração 

e implementação continuadas de fontes, mecanismos e instrumentos inovadores por parte 

de todos os intervenientes relevantes, em estreita cooperação com bancos multilaterais e 

outros doadores, bem como assegurar que essas novas fontes de financiamento respeitem 

inteiramente os princípios da transparência, responsabilidade e eficácia; 

13. Recorda que a ONU deve tomar medidas apropriadas para anunciar o facto de ações terem 

recebido financiamento da UE, com vista a assegurar uma visibilidade e um 

reconhecimento comparáveis aos dos outros doadores internacionais, e difundindo ao 

mesmo tempo valores da União, partilhados pela UE e pela ONU, como a promoção dos 

direitos humanos e do Estado de direito, a melhoria dos padrões ambientais e sociais, e um 

apoio geral ao desenvolvimento sustentável e ao crescimento económico inclusivo em 

todas as intervenções da ONU; 

14. Acentua que todas as atividades cofinanciadas devem seguir rigorosamente e ser 

consistentes com a estratégia geral da UE e os domínios prioritários, com base em 

preferências políticas, bem como em critérios de eficiência económica e financeira, que 

devem refletir-se no desempenho da gestão; 

15. Sublinha que a UE apoia a ideia de que a ONU se deve adequar à respetiva finalidade, e 

ser cada vez mais eficaz e eficiente; considera que os desafios cada vez maiores que vão 

surgindo exigem novas funções para a ONU, o que por sua vez obriga a repensar a 

governação e as modalidades de financiamento; considera que deve continuar a ser uma 

prioridade para a UE garantir a boa gestão dos recursos financeiros e do pessoal da ONU, 

inclusive nas negociações sobre o próximo orçamento ordinário da ONU e sobre os 

orçamentos para operações de manutenção da paz levadas a cabo pela ONU; 

16. Exorta a UE e a ONU a iniciar uma cooperação operacional o melhor possível em termos 

de complementaridade, com vista a investigar sistematicamente as melhores 

oportunidades, alavancas e sinergias ótimas para apoiar e implementar os objetivos 

políticos da UE, nomeadamente entre as políticas de desenvolvimento da UE e outros 

domínios de ação externa, como os direitos humanos, a migração e os refugiados, a 

segurança, a estabilidade e a prevenção de conflitos; 

17. Encoraja a UE e a ONU a reforçar, o mais cedo possível, os seus conhecimentos e 

abordagens estratégicas e de programação nos vários domínios de intervenção, e, mais 

concretamente, a sua cooperação em matéria de instrumentos de gestão do risco 

(financeiros, operacionais ou do país), com vista a canalizar melhor a ajuda para onde é 

mais precisa; solicita a aplicação adequada de condicionalidades rigorosas, nomeadamente 

a presença ou o desenvolvimento de indicadores de boa governação no setor público em 

países parceiros; 

18. Recorda que o princípio do valor acrescentado se aplica igualmente ao financiamento das 

atividades da ONU pela UE, e insta a Comissão a apresentar relatórios sistemáticos e 

pormenorizados sobre o valor acrescentado desse financiamento em comparação com o 

financiamento direto dos Estados-Membros e com o desempenho das atividades em causa 

pela UE e/ou pelos Estados-Membros; 

19. Considera que uma abordagem orientada para os resultados, à luz do enfoque no 

desempenho da ajuda da União, deve ser melhorada através da introdução de um quadro 
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de responsabilização e aferição dos resultados que permita a avaliação da solidez dos 

projetos em termos de sustentabilidade económica e social e a avaliação dos projetos em 

termos de eficácia e eficiência; 

20. Apoia um diálogo permanente sobre a qualidade e a sustentabilidade dos resultados 

obtidos na parceria ONU-UE, também ligado à questão geral da consistência e coerência 

das intervenções; considera que os indicadores dos resultados e a sua convergência devem 

ser mais desenvolvidos para aumentar a eficácia dos projetos, assegurar um valor 

acrescentado real e atingir um maior impacto em termos de desenvolvimento; 

21. Sublinha, como princípio básico, a importância para a UE da política de tolerância zero 

contra a fraude e a corrupção e do reforço das regras de integridade e ética; encoraja o 

aprofundamento da relação das instituições e órgãos da ONU com o Organismo Europeu 

de Luta Antifraude (OLAF) através da adoção das orientações do OLAF sobre o 

intercâmbio de informações e estratégias. 
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