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Summary

Since January 2013, the Financial Regulation governing the EU budget has allowed the 
European Commission to create and administer European Union trust funds for external 
actions. These are multi-donor trust funds for emergency, post-emergency or thematic actions. 

The European Union Emergency trust fund for stability and addressing root causes of 
irregular migration and displaced persons in Africa (the ‘EUTF for Africa’) is aimed at 
fostering stability and helping to better manage migration by addressing the root causes of 
destabilisation, forced displacement and irregular migration. It was agreed at the Valletta 
Summit on Migration in November 2015. It supports activities in 26 countries across three 
regions of Africa (referred to as ‘windows’): the Sahel and Lake Chad, the Horn of Africa and 
North of Africa and currently pools €4.1 billion.

The Court examined whether the EUTF for Africa is well designed and well implemented. 

The Court concluded that the EUTF for Africa is a flexible tool for providing assistance in 
areas such as food, education, health, security and sustainable development, but considering 
the unprecedented challenges that it faces, its design should have been more focused. 
Compared to traditional instruments, the EUTF for Africa was faster in launching projects. It 
has, overall, managed to speed up the signing of contracts and making advance payments. 
However, projects faced similar challenges as traditional instruments that delay their 
implementation. 

The Court found that the objectives of the EUTF for Africa were too broad to efficiently steer 
action across the African regions and for measuring impact. This has allowed flexibility in 
terms of adapting the support to suit different and changing situations, but is less useful when 
it comes to steering action across the three windows and for measuring impact. 

The Commission has not comprehensively analysed the needs to be addressed by the trust 
fund, specify which crises the fund was meant to address nor define the means at its disposal, 
limiting its ability to demonstrate that the right priorities have been identified and that actions 
approved are the most relevant to address them.  It was also found that the strategic guidance 
provided to the managers of the three windows has not been specific enough, and the pooling 
of resources and capacities of donors is not yet sufficiently effective. 

Concerning the implementation, the Court stated that the procedures for selecting projects 
varied between the windows and that the criteria for assessing project proposals were not 
sufficiently clear or documented. Furthermore, the comparative advantage of funding projects 
through the EUTF for Africa was not always well explained.  

While the EUTF for Africa has adopted a common monitoring system, it is not yet operational 
and the three windows use different systems for monitoring performance, the common system 
being not yet operational, this situation preventing a comprehensive overview of the results 
achieved by the EUTF for Africa as a whole. The Court reported that project objectives were 
often not SMART and indicators used for measuring project performance lacked baselines. 
The audited projects were at an early phase of implementation but had started to produce 
outputs. 
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The EUTF for Africa has contributed to the effort of decreasing the number of irregular 
migrants passing from Africa to Europe, but this contribution cannot be measured precisely. 

In the light of its findings, the Court recommends that the Commission should:

- improve the quality of the objectives of the EUTF for Africa, 

- revise the selection procedure for projects, 

- take measures to speed up implementation, 

- improve the monitoring of the EUTF for Africa.

Recomendações da relatora

O Parlamento Europeu:

1. Congratula-se com o Relatório Especial do Tribunal de Contas intitulado «Fundo 
Fiduciário de Emergência da União Europeia para África: flexível mas pouco 
direcionado» (FFUE) e apresenta em seguida as suas observações e recomendações; 

2. Reconhece que os fundos fiduciários da União foram concebidos para dar uma resposta 
política rápida num contexto de falta de recursos a certas situações críticas ou em caso 
de crise grave, como a crise migratória; reconhece que oferecem também flexibilidade e 
a capacidade de reagir rapidamente a uma situação de emergência, assim como uma 
visibilidade política para mobilizar os montantes necessários de ajuda de diferentes 
fontes; 

3. Recorda, contudo, que um instrumento deste tipo não faz parte do orçamento da União 
Europeia e coloca questões em matéria de transparência e prestação de contas, e o 
Parlamento tem um papel de controlo limitado sobre o mesmo; lamenta que o 
Parlamento não esteja representado no Conselho Estratégico do FFUE, apesar de um 
montante substancial dos fundos ser proveniente do orçamento da União, e reitera o 
pedido para que a autoridade orçamental seja convidada a participar no Conselho 
Estratégico;

4. Recorda que 73 % do financiamento do FFUE para África provém do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento (FED) e 20 % do orçamento da União Europeia, incluindo fundos 
para a ajuda humanitária e a ajuda ao desenvolvimento, bem como fundos para as 
políticas de vizinhança e os assuntos internos. Os restantes 7 % provêm de 
contribuições dos Estados-Membros e de outros doadores; 

5. Está profundamente preocupado com o facto de a maior parte do financiamento do 
FFUE ser proveniente do FED, o que implica inevitavelmente que a ajuda ao 
desenvolvimento é colocada ao serviço não dos planos de desenvolvimento dos países 
parceiros da União Europeia, mas dos objetivos a curto prazo da política de migração da 
União Europeia, o que é contrário ao Tratado de Lisboa e à Declaração de Paris sobre a 
Eficácia da Ajuda;

6. Salienta que a congregação de recursos do FED, do orçamento da União e de outros 
doadores em fundos fiduciários não deve ter como consequência que os fundos 
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reservados para a política de desenvolvimento e cooperação não cheguem aos 
beneficiários inicialmente previstos ou não persigam os seus objetivos iniciais, como a 
erradicação da pobreza e a promoção dos direitos fundamentais; salienta que o objetivo 
último da política de desenvolvimento da União Europeia, tal como previsto no 
artigo 208.º do TFUE, tem de ser a redução e a erradicação da pobreza; lamenta, neste 
contexto, que, apesar de que a contribuição da União Europeia para o FFUE será 
efetuada essencialmente com recursos da ajuda pública ao desenvolvimento, o FFUE 
não esteja exclusivamente direcionado para objetivos de desenvolvimento; 

7. Salienta que deve ser feita uma distinção clara, transparente e explicável no âmbito do 
FFUE entre, por um lado, os enquadramentos financeiros para as atividades de 
desenvolvimento e, por outro, os destinados às atividades relacionadas com a gestão da 
migração, os controlos nas fronteiras e todas as outras atividades; salienta que uma 
diluição da APD, reservando menos fundos para as ações de combate à pobreza 
extrema, comprometeria os progressos significativos que foram alcançados no domínio 
do desenvolvimento a nível internacional e ameaçaria a consecução dos objetivos de 
desenvolvimento sustentável (ODS) recentemente adotados;

8. Lamenta o facto de, até à data, as contribuições dos Estados-Membros para o FFUE 
terem sido demasiado baixas (93 % dos Estados-Membros e 7 % dos outros doadores), 
sendo apenas uma pequena fração da contribuição da União, estando, portanto, longe de 
cumprir o compromisso oficial; observa que, no caso de alguns Estados-Membros, a 
discrepância entre as contribuições prometidas e as contribuições recebidas atinge mais 
de 50 %; sublinha que um certo montante de contribuições prometidas garante direitos 
de voto no conselho de administração do fundo fiduciário e nos comités operacionais; 
insta os Estados-Membros a honrar os seus compromissos e a contribuir rápida e 
efetivamente como a União, a fim de permitir que o FFUE desenvolva todo o seu 
potencial, em vez de apenas disponibilizarem o mínimo necessário para a obtenção de 
direitos de voto no Conselho Estratégico;

9. Lamenta que o Tribunal de Contas não tenha tido em conta estes aspetos orçamentais e 
insta-o a completar o presente relatório especial, procedendo a uma avaliação do 
impacto da execução do FFUE para África sobre a política de desenvolvimento da 
União Europeia na região em causa, tanto do ponto de vista orçamental como do ponto 
de vista dos resultados;

10. Está preocupado com as críticas expressas por organizações da sociedade civil tanto em 
relação à política de desenvolvimento da União Europeia como especificamente em 
relação ao FFUE para África; considera que os pareceres e estudos realizados por 
organizações da sociedade civil devem ser tidos em conta tanto pela Comissão como 
pelo Tribunal de Contas;

11. Recorda que a administração regional e local, as organizações da sociedade civil e as 
ONG são parceiros naturais para uma política de desenvolvimento eficaz e que um 
diálogo constante com as autoridades nacionais e as comunidades locais é essencial para 
definir estratégias e prioridades comuns e permitir uma abordagem baseada em dados 
concretos na execução do Fundo, em particular em Estados cujas garantias de boa 
governação e transparência são insuficientes; salienta que os órgãos de poder local, a 
sociedade civil local, as ONG e as organizações internacionais devem estar 
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profundamente envolvidos nas fases de planeamento, execução e avaliação do FFUE; 
insta a Comissão a clarificar, adotar e aplicar procedimentos formais de consulta de 
todos estes intervenientes, para assegurar a sua participação efetiva nos debates 
realizados nos comités operacionais, com critérios de elegibilidade claros e 
transparentes; 

12. Recorda a posição regularmente defendida pelo Parlamento segundo a qual a Comissão 
deve assegurar que qualquer fundo fiduciário que é criado como um novo instrumento 
de desenvolvimento esteja sempre em sintonia com a estratégia geral da União e os 
objetivos da sua política de desenvolvimento e, em particular, visar combater as causas 
profundas da desestabilização, das deslocações forçadas e da migração irregular, 
promovendo a resiliência, as oportunidades económicas, a igualdade de oportunidades, 
a segurança e o desenvolvimento humano e social; 

13. Recorda que o financiamento do FFUE proveniente das rubricas orçamentais relativas 
ao desenvolvimento não pode ser utilizado para medidas de segurança que 
comprometem os direitos dos migrantes; recorda que a cooperação para o 
desenvolvimento da União Europeia deve ter como objetivos principais a erradicação da 
pobreza e o desenvolvimento sustentável; frisa que os projetos do FFUE devem integrar 
os direitos humanos no cerne da programação e contribuir para a concretização dos 
direitos humanos nos países em causa; recomenda vivamente que se promova a 
igualdade de género e a capacitação das mulheres nos programas do FFUE, bem como a 
proteção das pessoas mais vulneráveis, nomeadamente crianças e pessoas com 
deficiência;

14. Sublinha o facto de que a seletividade, a supervisão e a prestação de contas quanto aos 
resultados produzidos pelo FFUE têm de ser aprofundadas e devem ser baseadas num 
diagnóstico preliminar das necessidades; é de opinião que a introdução de métodos para 
levar a cabo análises abrangentes das necessidades, associada a um sistema de avaliação 
dos riscos, é crucial para demonstrar que o âmbito de intervenção das ações de um 
FFUE é adequado, assim como para evidenciar as lacunas específicas que ele preenche 
e, eventualmente, para mostrar as vantagens comparativas das ações previstas do FFUE 
em relação a outros canais de ajuda;

15. Está preocupado com o facto de os auditores terem encontrado exemplos de projetos 
que respondem a necessidades semelhantes às que são objeto de outros instrumentos da 
União Europeia, com o risco de duplicar outras formas de apoio da União Europeia; está 
preocupado com a falta de coordenação entre todos os intervenientes na gestão do 
FFUE, em particular a Direção-Geral da Cooperação Internacional e do 
Desenvolvimento da Comissão (DG DEVCO) e o seu serviço de ajuda humanitária e 
proteção civil (ECHO), bem como com a falta de orientações claras sobre a forma de 
obter um financiamento a título do FFUE, em especial para a sociedade civil; recorda a 
necessidade de uma melhor comunicação entre a Comissão, o Parlamento Europeu e os 
Estados-Membros no que diz respeito à programação e execução das ações do FFUE em 
geral, tendo em conta potenciais novos fundos fiduciários; 

16. Recorda que é necessária uma especial atenção da Comissão para que as suas ações 
sejam coerentes e coordenadas com os programas de desenvolvimento regional (PDR), 
a fim de garantir que o ponto principal das mesmas seja o desenvolvimento e não o 
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controlo das fronteiras e a segurança em detrimento dos migrantes; solicita à Comissão 
que, por este mesmo motivo, assim como para maximizar o impacto e a eficácia da 
ajuda mundial, mantenha um diálogo ativo com as Nações Unidas no âmbito do FFUE; 

17. Está preocupado com os objetivos específicos insuficientes, os indicadores pouco claros 
e os valores de referência deficientes para avaliar o desempenho do FFUE; considera 
que devem ser evitados sistemas paralelos de acompanhamento e gestão e que deve ser 
desenvolvido um processo baseado nos ensinamentos extraídos para o FFUE para 
África;

18. Toma nota de que, em abril de 2018, o Conselho Estratégico do FFUE para África 
acordou em se concentrar em seis critérios prioritários para as vertentes do Corno de 
África e do Sael e do Lago Chade, e, para a vertente do Norte de África, confirmou que 
continuará a concentrar-se nas quatro prioridades em vigor; observa, além disso, que, 
desde julho de 2017, a Comissão utiliza um modelo normalizado ao propor ao Comité 
do FED uma transferência de fundos para o FFUE; 

19. Congratula-se com o facto de a Comissão reconhecer a necessidade de reforçar o 
sistema comum de acompanhamento; congratula-se com a adoção de um conjunto de 41 
indicadores comuns de realizações durante o segundo trimestre de 2018 e com o 
estabelecimento de um plano de assistência técnica; observa que as três vertentes 
operacionais estão a trabalhar no sentido de melhor identificar objetivos específicos e 
valores de referência a nível de projeto, nomeadamente através do trabalho dos Centros 
de Investigação;

20. Observa que a Comissão está a pôr em prática um sistema comum de acompanhamento 
para o FFUE para África, em particular, tomando medidas para incluir objetivos 
SMART, na medida do possível, nos quadros lógicos dos projetos e melhorar ainda 
mais a qualidade dos indicadores. Congratula-se com o facto de o novo programa 
proposto «Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Instrumento 
de Vizinhança, Desenvolvimento e Cooperação Internacional» (COM (2018) 460) 
prever, no artigo 31.º, uma disposição especial em matéria de avaliação, apresentação de 
relatórios e monitorização.


