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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 da UE contribua de forma adequada para a 
concretização da Agenda 2030 e os seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS); salienta que os ODS devem ser uma prioridade estratégica e aplicados de forma 
transversal a todas as políticas internas e externas da UE;

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 
(PMD) 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;

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); manifesta a sua preocupação com as 
recentes afetações no âmbito do ICD (21 02 04 Cooperação com o Médio Oriente) ao 
desenvolvimento do diálogo e da cooperação com o Irão; recorda que o Irão é um país 
de rendimento médio superior e deve, por conseguinte, receber financiamento a título 
do Instrumento de Parceria;

4. Chama a atenção para os pagamentos em curso a título do apoio orçamental setorial a 
favor de Mianmar (21 02 02 Ásia); recorda o relatório da ONU, segundo o qual o 
assassínio de mais de 10 000 Rohingya e o êxodo em massa de mais de 700 000 
Rohingya de Mianmar foi um «exemplo clássico de limpeza étnica»; considera que, 
nestas circunstâncias, o apoio orçamental ao governo deve ser suspenso e que os fundos 
devem ser despendidos através de outros canais (tais como organizações internacionais 
e ONG), a fim de chegarem aos mais pobres;

5. Insiste num aumento significativo do financiamento das rubricas orçamentais relativas à 
ajuda humanitária, para que possam dar resposta a novas catástrofes, em vez de 
cobrirem apenas as crises em curso; recorda que o estado de emergência pode, por 
vezes, durar vários anos;

6. Destaca a importância de manter as dotações de pagamento no capítulo da ajuda 
humanitária pelo menos ao mesmo nível das dotações de autorização.


