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SUGESTÕES 

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

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

aprovar: 

1. Salienta que o desenvolvimento não é possível sem segurança e que não pode haver 

segurança sem desenvolvimento; realça que a política da UE para o desenvolvimento tem 

de constituir, por conseguinte, um elemento essencial da estratégia global da UE em 

matéria de política externa e de segurança; 

2. Acolhe com agrado o objetivo da nova estratégia global da UE em matéria de política 

externa e segurança, que visa ser abrangente, reforçar a coerência entre as políticas 

internas e externas e melhorar a coordenação entre as instituições, por um lado, e com os 

Estados-Membros, por outro; recorda a obrigação, decorrente do Tratado, de respeitar o 

princípio da coerência das políticas para o desenvolvimento (CPD) e de evitar todas as 

incompatibilidades entre as CPD e as políticas não orientadas para este objetivo com 

impacto nos países em desenvolvimento; insta os Estados-Membros e a Comissão a 

estabelecerem e consolidarem sistemas de coordenação entre os respetivos ministérios, 

bem como em todo o Colégio de Comissários, respetivamente, e a envolverem mais os 

parlamentos nacionais na agenda da CPD, e exorta a UE a cimentar um mecanismo de 

coordenação com vista a identificar os potenciais efeitos das políticas nos objetivos do 

desenvolvimento, integrando, desde o início, os aspetos relativos ao desenvolvimento nas 

iniciativas políticas e introduzindo uma avaliação mais sistemática do impacto e dos 

progressos em matéria de CPD; solicita, neste sentido, a criação de vias de recurso 

eficazes para as vítimas, caso a jurisdição nacional seja claramente incapaz de lidar com 

as políticas adotadas por uma entidade estrangeira; 

3. Acolhe com agrado a devida inclusão da ligação entre a paz e o desenvolvimento na nova 

Agenda 2030 e, em consequência, a introdução do Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) 16 sobre a paz e a justiça; insta a UE e os Estados-Membros a 

conferirem prioridade nomeadamente às atividades em prol da realização do ODS 16 

(direitos humanos, boa governação, paz e construção da democracia) e a assegurarem que 

figurem entre os setores prioritários dos programas indicativos nacionais (PIN), no âmbito 

dos programas de cooperação para o desenvolvimento; 

4. Salienta que a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – 

designadamente promover a boa governação, os direitos humanos, a democracia e a 

justiça, combater a pobreza, reduzir as desigualdades e a exclusão social, combater o 

desemprego, superar os obstáculos ao crescimento económico sustentável e inclusivo em 

benefício de toda a população e melhorar a saúde e a educação, a igualdade de género e a 

capacitação das mulheres – contribui para abordar as causas profundas dos recentes 

desafios no domínio das migrações; frisa, neste contexto, a necessidade de reforçar os 

instrumentos de cooperação para o desenvolvimento e para a manutenção da paz, bem 

como de criar mecanismos de financiamento inovadores e flexíveis, por exemplo um novo 

mecanismo de financiamento específico, independente dos instrumentos de cooperação 

para o desenvolvimento já existentes; exorta a União Europeia a consolidar a sua posição 

de liderança na defesa dos interesses dos países em desenvolvimento; 



 

PE573.204v02-00 4/6 AD\1086815PT.doc 

PT 

5. Solicita uma revisão do Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento, enquanto 

importante contributo para uma estratégia da UE atualizada, global e coerente; salienta 

que esta revisão deverá ter em vista os novos desafios à escala mundial, abordar a 

concretização, na UE, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e reiterar os valores 

subjacentes, tais como o respeito pelos direitos humanos – votando particular atenção aos 

direitos dos grupos vulneráveis, tais como raparigas, mulheres e pessoas com deficiência –

, a democracia e o Estado de Direito, a par de princípios fundamentais relativos à eficácia 

do desenvolvimento, como a apropriação das estratégias de desenvolvimento pelos países 

parceiros, o aumento da responsabilização dos sistemas nacionais dos países parceiros e a 

diferenciação baseada em necessidades e em critérios de desempenho assentes em 

objetivos de desenvolvimento sustentável; reitera que a União Europeia deve empenhar-se 

arduamente no reforço da complementaridade entre todos os intervenientes no 

desenvolvimento, a fim de explorar o pleno potencial da política europeia de 

desenvolvimento e acelerar deste modo a realização da agenda do desenvolvimento para 

2030; 

6. Regista com preocupação o aumento da insustentabilidade da dívida, tanto em países 

desenvolvidos, como em países em desenvolvimento; exorta a Comissão a robustecer o 

princípio da responsabilidade comum de mutuários e mutuantes e a seguir e promover de 

modo eficaz os princípios da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento (CNUCED) relativos à responsabilidade na concessão e contração de 

empréstimos em todos os domínios de intervenção; insta, neste contexto, a UE e os seus 

Estados-Membros a empenharem-se de forma construtiva nas atividades da ONU em prol 

de um mecanismo internacional de reestruturação da dívida soberana; 

7. Considera lamentável que ainda não exista um quadro regulamentar sobre o modo como 

as empresas respeitam os direitos humanos e as obrigações no que toca a normas sociais e 

ambientais, o que permite que determinados Estados e empresas os contornem com 

impunidade; insta a UE e os Estados-Membros a participarem ativamente nos trabalhos do 

Conselho dos Direitos do Homem das Nações Unidas e do Programa das Nações Unidas 

para o Ambiente sobre um tratado internacional destinado a responsabilizar as empresas 

transnacionais por violações dos direitos humanos e das normas ambientais; 

8. Apoia a ideia de redefinir as relações da UE com os países de África, Caraíbas e Pacífico, 

reforçando a política de parceria em pé de igualdade, respeitando o espaço político 

democrático que permite aos governos de países soberanos tomar decisões políticas a 

favor dos seus cidadãos, promovendo o princípio da boa governação e dos direitos 

humanos enquanto elementos essenciais do acordo pós-Cotonu e reforçando eficazmente 

as ligações entre os objetivos de desenvolvimento da UE em matéria de comércio, 

segurança, alterações climáticas e política migratória, tendo em vista o seu reforço mútuo; 

solicita a definição de poderes de controlo formais relativamente ao Fundo Europeu de 

Desenvolvimento, possivelmente através de um acordo interinstitucional vinculativo, ao 

abrigo do artigo 295.º do Tratado de Lisboa; solicita uma parceria UE-ACP após 2020 

justa e ambiciosa, baseada nos princípios de apropriação e respeito mútuo entre parceiros 

com direitos e deveres iguais, mais centrada em desafios e interesses comuns e mais 

adaptada à produção de mudanças genuínas no que toca aos desejos de ambas as partes e 

aos desafios que enfrentam; exorta a União Europeia a promover os instrumentos do 

comércio externo com os países ACP, designadamente os Acordos de Parceria Económica 

(APE), a fim de produzir mudanças genuínas no que toca à segurança e à prosperidade de 
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ambas as partes; 

9. Considera importante consolidar o papel dos países em desenvolvimento nos fóruns 

internacionais, como as Nações Unidas, por forma a assegurar uma representação dos 

interesses mais justa. 
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