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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão dos Orçamentos, competente quanto à 
matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Sublinha a necessidade de que o orçamento geral da União Europeia contribua de forma 
adequada para a concretização da Agenda 2030 e os seus Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), bem como para o objetivo de erradicação da 
pobreza estipulado nos artigos 3.º e 21.º do Tratado da União Europeia e no artigo 208.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia; salienta que os ODS devem ser 
uma prioridade estratégica e que a sua aplicação deve ser transversal a todas as políticas 
internas e externas da União Europeia; recorda que, segundo as Nações Unidas, o 
cumprimento dos ODS exigirá entre 5 e 7 biliões de dólares por ano (dos quais 2,5 a 
3 biliões nos países em desenvolvimento); destaca que, para ser um interveniente 
credível a nível mundial, a União Europeia tem de assumir um papel de liderança no 
cumprimento dos ODS e reforçar a sua Coerência das Políticas para o Desenvolvimento 
(CPD); realça que é importante instaurar um diálogo e garantir uma participação e uma 
apropriação inclusivas a nível local para que a ajuda da União chegue às populações; 
assinala que os ODS estão interligados e são indivisíveis, mas que é imperativo refletir 
mais claramente no orçamento geral da União Europeia para 2020 o ODS 3 relativo à 
saúde, o ODS 4 relativo à educação, o ODS 5 relativo à igualdade de género, o ODS 13 
relativo à ação climática e o ODS 16 relativo à paz, à justiça e a instituições eficazes;

2. Realça que a União e os seus Estados-Membros devem honrar o compromisso coletivo, 
reconfirmado em 2015, de aumentar a sua ajuda pública ao desenvolvimento (APD) 
para 0,7 % do RNB até 2030; solicita à Comissão e aos Estados-Membros que 
apresentem um calendário vinculativo para um aumento progressivo até esse nível; 
recorda o compromisso coletivo da União de destinar aos países menos desenvolvidos 
0,20 % do RNB afetado à APD; reitera o compromisso da Comissão de consagrar pelo 
menos 20 % do total da sua APD ao desenvolvimento humano e à inclusão social; 
salienta a necessidade de promover e proteger a saúde e os direitos sexuais e 
reprodutivos;

3. Reitera a sua preocupação com a utilização dos fundos de desenvolvimento para 
objetivos não relacionados com este domínio e salienta que o financiamento que não 
cumpre os critérios da APD deve provir de outros instrumentos que não o instrumento 
de cooperação para o desenvolvimento (ICD); sublinha a importância de assegurar 
normas em matéria de direitos humanos em toda a cooperação ao abrigo do ICD e 
insiste em que, a fim de combater eficazmente a pobreza a longo prazo, a UE tem de 
abordar as causas da pobreza e das desigualdades; reitera o seu apoio à orçamentação do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento e insiste num controlo parlamentar suficiente do 
financiamento da União Europeia para o desenvolvimento;

4. Solicita a adoção de uma abordagem baseada nos resultados, na aplicação dos 
mecanismos de comunicação, na eficiência e no controlo dos fundos destinados à ajuda 
ao desenvolvimento da UE;

5. Manifesta a sua profunda preocupação com a forma como o Fundo Fiduciário de 
Emergência da União Europeia para África (EUTF) está a ser utilizado; observa, em 
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particular, que a prioridade atribuída ao financiamento da gestão da migração e das 
fronteiras é muitas vezes separada dos objetivos de redução da pobreza e de combate às 
causas profundas da migração e que isso tem efeitos adversos; considera que não é 
adequado, por exemplo, utilizar esse instrumento para financiar a guarda costeira líbia 
sem ter em conta as graves violações dos direitos humanos cometidas na Líbia;

6. Sublinha a abordagem em matéria de desenvolvimento baseada nos direitos e o 
princípio de não deixar ninguém para trás; insiste em que as políticas e os programas da 
União têm de assegurar normas em matéria de direitos humanos e ajudar a combater as 
desigualdades mundiais persistentes e a discriminação com base em fatores como o 
rendimento, a etnia, o sexo, a idade, a deficiência, a religião ou crença, a orientação 
sexual e a identidade de género; salienta a necessidade de apoiar a não discriminação e a 
proteção dos defensores dos direitos humanos;

7. Lamenta o papel limitado que o Parlamento Europeu desempenha na supervisão e 
governação do EUTF; considera especialmente vital que o Parlamento possa controlar 
as atividades do comité operacional e insta a Comissão a fornecer informações 
pormenorizadas sobre as decisões tomadas nesse comité e a assegurar que o Parlamento 
Europeu esteja representado nas suas reuniões;

8. Insiste na necessidade de fazer avançar o ODS 5 relativo à igualdade de género e apela a 
uma ação mais concreta na política externa da União, incluindo ações e medidas 
específicas em favor da igualdade de género; insiste na necessidade de combater a 
violência contra as mulheres e as raparigas e de promover o acesso à saúde e aos 
direitos sexuais e reprodutivos;

9. Sublinha o ODS 16 e o apoio à democracia, à boa governação e ao Estado de direito; 
chama a atenção para a importância de apoiar o diálogo, a apropriação local inclusiva e 
a criação de um ambiente favorável à participação dos cidadãos; realça a importância 
dos jovens e das mulheres como agentes fundamentais da mudança; salienta a 
importância de incluir as mulheres na construção da paz e na resolução de conflitos;

10. Salienta a importância de apoiar os civis nas zonas de conflito e de reconstruir as 
sociedades que emergem de situações de conflito; chama a atenção para a situação dos 
grupos de minorias curda, iazidi, cristã e outras minorias étnicas e religiosas no Médio 
Oriente; salienta que é importante que Agência das Nações Unidas de Assistência aos 
Refugiados da Palestina no Próximo Oriente funcione e receba apoio suficiente numa 
altura em que outros intervenientes a nível mundial reduziram o seu apoio;

11. Apoia a intenção da Comissão de clarificar a doutrina que irá aplicar no domínio da 
cooperação para o desenvolvimento com os Estados que violam os princípios da política 
externa da União Europeia;

12. Considera que o orçamento destinado ao desenvolvimento para 2020 deve refletir de 
forma mais coerente a concentração da ação da UE nos países menos desenvolvidos nos 
domínios da educação e do emprego dos jovens, das raparigas e das mulheres vítimas de 
violência baseada no género e do acesso universal à água;

13. Insta a Comissão a assegurar que o financiamento das atividades de adaptação às 
alterações climáticas e outras atividades relacionadas com o clima em países terceiros 
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complemente o financiamento das atividades dos instrumentos de cooperação para o 
desenvolvimento; salienta que as alterações climáticas podem afetar mais gravemente 
aqueles que já são vulneráveis e levar a um retrocesso nos avanços já realizados na luta 
contra a pobreza e a fome; manifesta a sua preocupação com o facto de as alterações 
climáticas poderem ter efeitos negativos multiplicadores que provoquem mais crises 
humanitárias, por exemplo, através do aumento dos conflitos e guerras;

14. Salienta a importância de promover a criação de mais empregos dignos e ecológicos, 
em conformidade com o ODS 8; chama a atenção para as ligações entre comércio e 
desenvolvimento e insta a União a prestar um melhor apoio aos países para que estes 
participem no comércio internacional e dele beneficiem plenamente; salienta a 
importância de promover o diálogo entre os parceiros sociais e, neste contexto, destaca 
as iniciativas como o Acordo global para o trabalho digno e o crescimento inclusivo; 
sublinha a importância de garantir os direitos laborais nas cadeias de valor mundiais e 
de promover o trabalho digno com base nas normas laborais da Organização 
Internacional do Trabalho;

15. Considera que devem ser tomadas medidas para enfrentar as crises humanitárias – com 
especial destaque para a prevenção, o reforço da resiliência e a cooperação com as 
partes interessadas – de modo a encontrar uma solução para o défice de financiamento 
mundial destinado à ação humanitária; salienta que deve ser intensificada a cooperação 
entre os governos, a sociedade civil e o setor privado; insiste num aumento significativo 
da dotação financeira para as rubricas orçamentais relativas à ajuda humanitária, para 
que possam dar resposta a novas catástrofes, em vez de cobrirem apenas as crises em 
curso, garantindo simultaneamente um financiamento suficiente da cooperação para o 
desenvolvimento a mais longo prazo, em prol de sociedades fortes, resilientes e 
inclusivas; salienta que as crises não são suscetíveis de diminuir e são cada vez mais 
prolongadas; realça a importância de boas ligações entre a ajuda humanitária e a 
cooperação para o desenvolvimento;

16. Destaca a importância de manter as dotações de pagamento no capítulo da ajuda 
humanitária pelo menos ao mesmo nível das dotações de autorização, a fim de evitar 
pagamentos atrasados que possam ter efeitos negativos consideráveis nas pessoas e nos 
parceiros de execução;

17. Insiste em que a União não pode regredir enquanto força do multilateralismo e da 
cooperação global, e solicita uma dotação financeira suficiente para a cooperação para o 
desenvolvimento e a ajuda humanitária no âmbito do novo Quadro Financeiro 
Plurianual.
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