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SUGESTÕES 

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 

Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 

na proposta de resolução que aprovar: 

1. Observa que o crime organizado tem uma dimensão transnacional e abarca vários tipos de 

atividades criminosas, tais como o tráfico de droga, o contrabando de migrantes, o 

branqueamento de capitais e o tráfico de mercadorias de contrafação, de armas de fogo, de 

fauna selvagem e de bens culturais; lamenta que a corrupção e o branqueamento de 

capitais representem 5 % do PIB anual mundial e que, nos países em desenvolvimento, os 

fundos perdidos em fluxos financeiros ilícitos, incluindo a corrupção, representem, 

segundo estimativas, 10 vezes o montante da ajuda pública ao desenvolvimento concedida 

a esses países; insta a UE a ajudar os países em desenvolvimento ou empobrecidos a 

darem prioridade, nas suas agendas de desenvolvimento, às medidas de luta contra a 

corrupção e o crime organizado, bem como a criarem sistemas e instituições sólidos para 

combater a corrupção, a nível local ou nacional, nomeadamente mediante a instituição de 

sistemas regulamentares e de aplicação da lei e autoridades fiscais independentes e 

competentes, mas também da prestação de apoio às ONG, aos meios de comunicação 

social e aos parlamentos; sublinha a necessidade de um quadro global que exija a 

participação ativa das organizações internacionais e regionais, dos intervenientes estatais, 

do setor privado e da sociedade civil, num contexto de transparência e de responsabilidade 

mútua; 

2. Recorda que a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável reconhece a necessidade 

de combater a corrupção em todas as suas formas, e insta os Estados-Membros a 

eliminarem os fluxos financeiros ilícitos, o suborno e a corrupção e a criarem instituições 

eficazes, responsáveis e transparentes; salienta que os fluxos financeiros ilícitos, cujo 

montante se estima em 1 bilião de dólares por ano, constituem os principais obstáculos à 

mobilização de receitas internas para o desenvolvimento e absorvem recursos que 

deveriam ser investidos nos países em desenvolvimento; recorda que a corrupção se 

repercute de forma direta e indireta na consecução dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), na medida em que aumenta os custos dos projetos tanto no setor 

público como no privado; observa, contudo, que os custos da corrupção, que são 

extremamente elevados, em particular nos países em desenvolvimento, não podem ser 

apenas calculados em termos económicos, pois comprometem a confiança do público nas 

autoridades públicas e nas instituições democráticas, nomeadamente o sistema judiciário e 

as forças policiais, aumentam as desigualdades que afetam de forma desproporcionada as 

pessoas mais pobres e mais vulneráveis e reduzem a eficácia da ajuda ao 

desenvolvimento; 

3. Insta a UE a demonstrar uma forte vontade política e determinação na luta contra a evasão 

e o planeamento fiscais, em conformidade com o princípio da coerência das políticas para 

promover o desenvolvimento, consagrado no artigo 208.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia; recorda a responsabilidade da UE em termos de luta 

contra as normas fiscais que facilitam a fuga aos impostos por parte de empresas 

transnacionais e pessoas singulares e de prestação de ajuda aos países terceiros para que 

repatriem os fundos ilícitos e processem judicialmente os infratores; salienta que a 



 

PE575.224v02-00 4/7 AD\1092085PT.doc 

PT 

transparência deve constituir a pedra angular de todas as estratégias de combate à 

corrupção e que a UE deve promover, a título prioritário em todos os fóruns internacionais 

pertinentes, a luta contra os paraísos fiscais, o segredo bancário e o branqueamento de 

capitais, o levantamento do sigilo profissional excessivo, a apresentação de relatórios 

públicos por país sobre as empresas multinacionais e registos públicos dos titulares 

efetivos das empresas; insta igualmente a UE a desempenhar um papel mais ativo no 

âmbito da prestação de assistência financeira e técnica aos países em desenvolvimento 

para alcançarem estes objetivos, incluindo o intercâmbio automático de informações em 

matéria fiscal e o cumprimento das normas emergentes a nível mundial; insta a UE a 

revogar todos os acordos comerciais com países que sejam considerados paraísos fiscais 

por, pelo menos, um dos Estados-Membros da UE; salienta a necessidade de efetuar uma 

análise do impacto dos sistemas fiscais dos Estados-Membros da UE nos países em 

desenvolvimento, para que se possa lutar eficazmente contra os fluxos financeiros ilícitos; 

salienta que os acordos em matéria de dupla tributação são suscetíveis de permitir fluxos 

financeiros ilícitos; exorta a UE a garantir uma distribuição equitativa dos direitos de 

tributação aquando da negociação de acordos de investimento com países em 

desenvolvimento; para o efeito, insta a UE a negociar acordos fiscais com os países em 

desenvolvimento com base no modelo de Convenção Fiscal das Nações Unidas, que 

reforça o direito de retenção na fonte; 

4. Solicita à União que continue a apoiar a consolidação da administração pública e a adoção 

de quadros legislativos adequados para combater a corrupção nos países parceiros, 

nomeadamente nos países em transição e em situação de pós-conflito cujas instituições 

estatais sejam débeis; insiste na necessidade de reforçar as redes regionais e especializadas 

de âmbito policial e judicial nos países em desenvolvimento, sempre com parâmetros que 

garantam normas adequadas para a proteção dos dados e da vida privada, e de partilhar as 

boas práticas e os conhecimentos técnicos da Europol, da Eurojust e da Rede Judiciária 

Europeia; salienta que é necessário melhorar a regulamentação e a aplicação da legislação 

e promover a proteção dos autores de denúncias, para que os infratores sejam 

responsabilizados pelos seus crimes, bem como instituir um sistema adequado de proteção 

dos autores de denúncias, tanto no interior como no exterior da UE; salienta, em 

particular, a necessidade de um mecanismo de comunicação direta para permitir aos 

cidadãos dos países beneficiários de ajuda da UE chamar a atenção para irregularidades 

nos programas de ajuda financiados pela UE; 

5. Regista, com preocupação, que as principais convenções e iniciativas internacionais 

destinadas a combater a corrupção e os fluxos financeiros ilícitos não produziram 

resultados concretos na sua fase de implementação; recorda que o desenvolvimento de 

uma estratégia de combate à corrupção no âmbito da política externa é fundamental para 

combater eficazmente a corrupção e a criminalidade financeira; insta a União a promover 

de forma prioritária nas suas políticas externas a correta transposição e aplicação da 

Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional, bem 

como de todos os demais instrumentos internacionais pertinentes que visam combater a 

corrupção e o branqueamento de capitais; 

6. Insta a Comissão a garantir, através de um controlo permanente, que a ajuda da UE não 

contribua direta ou indiretamente para a corrupção; considera que os apoios devem ser 

mais direcionados para a capacidade de absorção do país de acolhimento e para as suas 

necessidades globais de desenvolvimento, a fim de evitar enormes desperdícios e 
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corrupção a nível dos recursos; insta a UE a combater diretamente a corrupção, 

nomeadamente através de documentos de programação e de estratégia por país, e a 

vincular os apoios orçamentais a objetivos claros de luta contra a corrupção; para o efeito, 

salienta a necessidade de se criarem mecanismos sólidos que permitam controlar a 

aplicação; insta a Comissão a desenvolver uma estratégia enérgica, holística e abrangente 

para a gestão dos riscos de corrupção nos países em desenvolvimento, a fim de evitar que 

a ajuda ao desenvolvimento alimente a corrupção, e a aplicar plenamente a estratégia 

antifraude lançada em 2013, em particular na execução da ajuda da UE em todas as suas 

modalidades, incluindo o FED e os fundos fiduciários, bem como na delegação de 

projetos de desenvolvimento em terceiros; observa, com preocupação, que a abordagem 

da UE em relação à corrupção nos países ACP fornece poucas orientações estratégicas em 

matéria de reforço dos sistemas nacionais para a prevenção e controlo da corrupção; 

considera que é necessária uma maior coordenação entre o Serviço Europeu para a Ação 

Externa e a Direção-Geral da Cooperação Internacional e do Desenvolvimento na sua 

abordagem destinada a combater eficazmente a corrupção nos países em 

desenvolvimento; 

7. Manifesta a sua preocupação com as ligações entre algumas empresas multinacionais e o 

crime organizado em países terceiros, em cujo contexto são cometidas violações dos 

direitos humanos de ativistas, líderes sociais, sindicalistas e trabalhadores; insta a UE a 

investigar as atividades das empresas multinacionais que operam com capital europeu e a 

reforçar o controlo e a supervisão das atividades destas empresas; considera que as 

empresas devem ser obrigadas a dispor de um sistema de gestão de luta contra a 

corrupção, incluindo mecanismos de alerta adequados ao longo de toda a cadeia de 

abastecimento, tendo em vista a sua seleção para projetos que beneficiem de fundos da 

UE; 

8. Recorda a importância da coerência entre as políticas internas e externas da UE e chama a 

atenção para a necessidade de integrar o combate ao crime organizado nas estratégias de 

desenvolvimento e segurança como forma de restaurar a estabilidade nos países em 

desenvolvimento; 

9. Salienta que o respeito do direito das pessoas e dos governos de decidirem dos seus 

sistemas económicos e de produção alimentar e agrícola constitui a solução para combater 

as atividades criminais que provocam fome e pobreza; insta a comunidade internacional a 

lutar ativamente contra a especulação financeira sobre os produtos alimentares, como as 

compras a baixos preços em vastas zonas agrícolas e a apropriação ilegal de terras por 

grandes empresas agrícolas multinacionais, atendendo ao seu impacto negativo nos 

pequenos produtores; 

10. Salienta a importância do princípio universal da justiça para combater o crime organizado; 

desaprova as restrições que os governos dos Estados-Membros impuseram a este 

princípio, pois afetam gravemente a capacidade dos juízes para investigar crimes 

cometidos fora do território do seu Estado-Membro; insta a UE a propugnar a inclusão dos 

crimes económicos, financeiros e ambientais na jurisdição universal; 

11. Salienta que é prioritário proceder a uma avaliação das novas políticas sobre drogas leves 

e considera que as estratégias de despenalização ou de legalização devem ser vistas como 

um meio para combater as organizações criminosas de modo eficaz; solicita que a União 
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introduza esta questão nas suas políticas internas e externas, associando ao debate político 

todos as agências pertinentes europeias e internacionais e as instituições de todos os países 

em causa; 

12. Observa que as indústrias extrativas, os serviços, o desenvolvimento das infraestruturas e 

os setores da saúde e da educação são particularmente vulneráveis à corrupção; recorda, 

em particular, que a falta de transparência ao nível dos contratos públicos e das cadeias de 

abastecimento pode proporcionar oportunidades para fluxos financeiros ilícitos 

relacionados com a corrupção; considera, por conseguinte, que os esforços que visam 

combater a corrupção devem também ter por objetivo a modernização das práticas em 

matéria de contratos públicos; 

13. Exorta os países em desenvolvimento a reforçarem a transparência e a responsabilização 

nos contratos de recursos, nas auditorias e nos relatórios financeiros das empresas, assim 

como na cobrança e afetação de receitas, no quadro da sua agenda de combate à 

corrupção; 

14. Exorta a UE a reforçar a assistência que presta aos países ricos em recursos com vista à 

aplicação dos princípios da Iniciativa para a Transparência das Indústrias Extrativas 

(EITI) para melhorar a transparência e a responsabilização nos setores do petróleo, do gás 

e da extração mineira; incentiva vivamente a criação de um quadro jurídico eficaz para 

apoiar a aplicação adequada da EITI pelas empresas associadas às cadeias de 

abastecimento dos setores do petróleo, do gás e da extração mineira. 
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