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QUADRO GERAL DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO

A política de desenvolvimento reveste-se de importância fundamental para as
políticas externas da União Europeia. Visa reduzir e, em última análise, erradicar
a pobreza e é fundamental para a resposta da UE à Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável, da ONU (a «Agenda 2030»). Entre os seus objetivos
incluem-se fomentar um crescimento sustentável, defender os direitos humanos
e a democracia, alcançar a igualdade de género, promover a paz e sociedades
inclusivas e enfrentar os desafios ambientais e climáticos. A UE intervém à escala
mundial e é o maior doador de ajuda ao desenvolvimento a nível mundial. A
cooperação com os Estados-Membros da UE e o alinhamento com a Agenda 2030
facilitam a prestação eficaz da ajuda.

BASE JURÍDICA

— Artigo 21.º, n.º 1, do Tratado da União Europeia (TUE): mandato global e princípios
orientadores no domínio da cooperação para o desenvolvimento da UE;

— Artigo 4.º, n.º 4, e artigos 208.º a 211.º do Tratado sobre o Funcionamento da
União Europeian (TFUE);

— Artigos 312.º a 316.º do TFUE: Questões orçamentais;

— O Acordo de Cotonu (que abrange o grupo de Estados de África, das Caraíbas e
do Pacífico – ACP[1]), que permanece válido até à entrada em vigor do acordo que
lhe sucederá – o Acordo de Parceria UE/África-Caraíbas-Pacífico recentemente
celebrado.

QUADRO POLÍTICO

A União Europeia apoia os países em desenvolvimento através da promoção do
desenvolvimento sustentável e da estabilidade. O objetivo a longo prazo consiste na
erradicação da pobreza, que tem estado no centro das políticas externas da UE desde
a criação do Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED) ao abrigo do Tratado de Roma
de 1957. O FED foi criado para apoiar uma relação especial com as antigas colónias
das regiões ACP. Está ainda em funcionamento e também abrange o comércio. Desde
1 de janeiro de 2021, a ajuda ao desenvolvimento da UE tem sido prestada através
do vasto Instrumento de Vizinhança, de Cooperação para o Desenvolvimento e de
Cooperação Internacional, o IVCDCI - Europa Global (ver pormenores a seguir).

[1]O grupo alterou o seu nome para Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico em abril de 2020.
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A UE e os seus Estados-Membros são, em conjunto, o maior doador de ajuda
à escala mundial, tendo atribuído 66,8 mil milhões de EUR em ajuda pública ao
desenvolvimento em 2020. A cooperação para o desenvolvimento é uma competência
partilhada da UE: tem competência para conduzir uma política de desenvolvimento
comum, desde que não impeça os Estados-Membros de exercerem as suas
próprias competências na matéria. O nível de cooperação é tal que as agências de
desenvolvimento dos Estados-Membros executam, amiúde, programas financiados
pela UE.
A União tornou-se um líder internacional em matéria de coerência das políticas,
procurando integrar os objetivos de desenvolvimento em todas as suas políticas
suscetíveis de afetar os países em desenvolvimento. Para o efeito, a Comissão
adotou, em 2005, um compromisso político sobre a «Coerência das Políticas para
o Desenvolvimento» (CPD). Em 2009, este compromisso foi organizado em torno
de cinco eixos: (1) comércio e finanças, (2) luta contra as alterações climáticas,
(3) assegurar a segurança alimentar global, (4) conseguir a contribuição das migrações
para o desenvolvimento, e (5) reforçar a articulação e as sinergias entre segurança
e desenvolvimento no contexto duma agenda global de consolidação da paz. O
desempenho da UE no domínio da CPD é acompanhado através dum relatório
anteriormente bienal mas agora menos frequente, realizado pela Comissão, tendo o
mais recente sido publicado em janeiro de 2019. A Comissão do Desenvolvimento do
Parlamento Europeu tem um relator permanente para a CPD desde 2010. Este papel é
atualmente desempenhado por Janina Ochojska (Partido Popular Europeu, Polónia).
A ajuda ao desenvolvimento é um recurso limitado. Por esta razão, a UE está
empenhada em aumentar a eficácia da ajuda e em promover relações estreitas
com os países parceiros na programação e na execução das ações em matéria de
desenvolvimento. O Código de Conduta da UE em matéria de Divisão das Tarefas
na Política de Desenvolvimento, de 2007, e o Quadro Operacional de Promoção
da Eficácia da Ajuda da UE, de 2011, foram ambos adotados com estes objetivos
em mente. Tais esforços são consentâneos com a ação internacional em resposta à
Declaração de Paris da OCDE, de 2005, que promove «a autonomia, a harmonização,
o alinhamento, os resultados e a prestação de contas mútua» no âmbito da ajuda
ao desenvolvimento. O quadro internacional para a eficácia da ajuda foi submetido a
revisões, por intermédio do Programa de Ação de Acra (2008) e da Parceria de Busan
para uma Cooperação Eficaz para o Desenvolvimento (2011). Após a adoção dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, foram assumidos novos
compromissos no documento final de Nairobi (2016).
A. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas
A UE participou ativamente na elaboração da Agenda 2030, que cria um novo
paradigma global para ajudar a erradicar a pobreza e alcançar o desenvolvimento
sustentável e que inclui os princípios de «não deixar ninguém para trás» e de «dar
resposta às necessidades dos mais desfavorecidos em primeiro lugar». Aprovada em
Nova Iorque, em setembro de 2015, a Agenda surge no seguimento dos Objetivos
de Desenvolvimento do Milénio (ODM), prevendo um novo conjunto de 17 ODS
– concentrados em metas económicas, sociais, ambientais e de governação – a
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concretizar até 2030. A UE e os seus Estados-Membros apresentaram pela primeira
vez, em setembro de 2019, um relatório de síntese conjunto ao Fórum Político de
Alto Nível para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. O documento centrou-se nas
ações da UE para cumprir a Agenda 2030 e será publicado de quatro em quatro anos.
B. O novo Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento e a Agenda para a
Mudança da UE
Na sequência da aprovação da Agenda 2030, a UE chegou a acordo quanto a uma
versão revista do Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento, de 2005, que se
baseava nos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. O novo consenso define os
princípios fundamentais dos ODS e uma abordagem que orientará a sua prossecução
pela UE e seus Estados-Membros em relação aos países em desenvolvimento.
Embora incida principalmente na política de desenvolvimento, o consenso também
aborda a ação através de outras políticas, ao mesmo tempo que aplica o princípio
da CPD. A erradicação da pobreza continua a ser o principal objetivo da política
de desenvolvimento europeia. O Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento foi
assinado em 7 de junho de 2017 pelo Presidente do Parlamento Europeu (o
Parlamento), pelo Primeiro-Ministro maltês, em nome do Conselho da União Europeia
(o Conselho) e dos Estados-Membros, pelo Presidente da Comissão Europeia e
pela Vice-presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios
Estrangeiros e a Política de Segurança.
A Comunicação da Comissão de 2016 intitulada «Próximas etapas para um futuro
europeu sustentável – Ação europeia para a sustentabilidade» integra os ODS no
quadro político da UE e nas atuais prioridades da UE. Numa perspetiva além-
fronteiras, a UE renovou o seu compromisso no sentido de consagrar 0,7% do seu
Rendimento Nacional Bruto (RNB) à ajuda ao desenvolvimento, agora até 2030 e
com uma componente para os países menos desenvolvidos de 0,15-0,20% do RNB.
Tal reflete os compromissos assumidos no Programa de Ação de Adis Abeba sobre
o financiamento do desenvolvimento (que foi acordado numa conferência da ONU
em 2015) e faz parte integrante da Agenda 2030. Em 2020, o volume conjunto da
ajuda pública ao desenvolvimento (da UE e dos seus Estados-Membros) representava
0,50% do RNB da UE.
C. Quadro legislativo e financeiro
A abordagem em matéria de financiamento da ação externa da UE (ver quadro 1 infra)
mudou em resultado da criação do IVCDCI - Europa Global. Na sequência da proposta
da Comissão sobre o regulamento que institui este instrumento, de 14 de junho de
2018, e de três anos de negociações subsequentes com o Conselho e o Parlamento, o
regulamento entrou em vigor em 14 de junho de 2021. Tem efeitos retroativos a partir
de 1 de janeiro de 2021.
Sendo uma inovação importante, o IVCDCI - Europa Global é atualmente o principal
instrumento financeiro para a ação externa da UE, com uma dotação global de 79,5 mil
milhões de EUR (a preços correntes) para 2021-2027. Este instrumento simplifica a
arquitetura de financiamento externo da UE (com a fusão de programas anteriores, a
saber: o Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento, o Instrumento Europeu
de Vizinhança, o Instrumento de Parceria, o Instrumento Europeu para a Democracia
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e os Direitos Humanos, o Fundo Europeu para o Desenvolvimento Sustentável e o
Instrumento para a Estabilidade e a Paz). Abrange a cooperação com todos os países
terceiros, com exceção dos países ligados à pré-adesão à UE (nos Balcãs Ocidentais)
e da Turquia.
O IVCDCI - Europa Global está organizado em torno de três pilares fundamentais:

a. Geográfico – constituído por programas destinados a países da
vizinhança europeia (oriental e meridional), da África Subsariana, da
Ásia e do Pacífico, das Américas e das Caraíbas. Estes programas
concentram-se em domínios de cooperação como a boa governação,
a erradicação da pobreza, a migração, o ambiente e as alterações
climáticas, o crescimento e o emprego ou a segurança e a paz, entre
outras questões transversais. A maioria dos fundos do IVCDCI - Europa
Global destina-se a este pilar;

b. Temático – constituído por programas com cobertura mundial em matéria
de direitos humanos e democracia, organizações da sociedade civil,
estabilidade e paz e desafios globais;

c. De resposta rápida – permitindo o financiamento de capacidades rápidas
de gestão de crises, prevenção de conflitos e consolidação da paz.
Estas ações visam, por exemplo, ligar os esforços humanitários e os de
desenvolvimento, aumentar a resiliência dos países afetados por crises
ou abordar prioridades de política externa.

Sendo também concebido como um instrumento flexível, o IVCDCI - Europa
Global inclui uma «reserva» adicional para o financiamento de desafios e
prioridades emergentes (por exemplo, resposta a circunstâncias imprevistas, pressões
migratórias, situações de crise/pós-crise ou novas iniciativas da UE/internacionais).
D. Repartição das despesas do IVCDCI - Europa Global
O IVCDCI - Europa Global canaliza a maior parte dos fundos para a ação externa, com
um orçamento global de 79,5 mil milhões de EUR (para o período de 2021-2027). Os
programas geográficos recebem cerca de 75% dos fundos e os programas temáticos
8%. Além disso, 12% destinam-se à reserva para os desafios e prioridades emergentes
e 4% para as «ações de resposta rápida». O restante, cerca de 2%, destina-se às
despesas de apoio.

As dotações financeiras para a estrutura de três pilares do IVCDCI -
Europa Global (tal como apresentadas no projeto de orçamento para
2022) são as seguintes: Os números são apresentados em milhões.

Programas geográficos 9 278,6
- Vizinhança Europeia 2 393,7
- África Subsariana 3 301,7
- Ásia e Pacífico 927,1
- Américas e Caraíbas 354,2
- Contribuição para Erasmus+ e IVCDCI - Europa Global 296,7
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- IVCDCI - Europa Global – provisões do fundo comum de
provisionamento 2 005,2

Programas temáticos 969,4
- Direitos humanos e democracia 207,8
- Organizações da sociedade civil 207,9
- Estabilidade e paz 137,9
- Desafios globais 415,7
Ações de resposta rápida 484,4
- Resposta a situações de crise 268,4
- Resiliência 165,3
- Necessidades de política externa 50,7
Reserva para novos desafios e prioridades 1 463,3

No futuro, o IVCDCI - Europa Global apoiará igualmente projetos de grande escala
financiados no âmbito das iniciativas da Equipa Europa – a qual reúne contribuições
financeiras da UE, dos seus Estados-Membros e de instituições financeiras como
o Banco Europeu de Investimento e o Banco Europeu de Reconstrução e
Desenvolvimento. Lançada em 8 de abril de 2020, a assistência da Equipa Europa
ajudou os países parceiros da UE a lidar com a pandemia de COVID-19.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

— Quadro jurídico: nos termos do artigo 209.º do TFUE, o Parlamento Europeu e o
Conselho, «deliberando de acordo com o processo legislativo, adotam as medidas
necessárias à execução da política de cooperação para o desenvolvimento»,

— Controlo parlamentar da execução de políticas: o Parlamento tem o direito de
interrogar a Comissão e mesmo de se opor a decisões de execução, sempre que
considere que a Comissão está a ultrapassar os limites das suas competências.
O Parlamento também tenta exercer influência através de debates regulares com
a Comissão sobre políticas, tanto em contextos formais, como em contextos
informais. No âmbito do IVCDCI - Europa Global, o Parlamento participa duas
vezes por ano num diálogo geopolítico com a Comissão.

— Autoridade orçamental: o Parlamento e o Conselho exercem conjuntamente a
função de autoridade orçamental da União. No que toca ao quadro financeiro
plurianual de sete anos da UE, o Conselho possui poderes de decisão mais
vastos, mas necessita da aprovação do Parlamento para o adotar (artigo 312.º do
TFUE). Relativamente ao orçamento anual, o artigo 314.º do TFUE prevê um
procedimento que inclui uma leitura pelo Parlamento e pelo Conselho. Depois
de cada instituição concluir a respetiva leitura, o Parlamento pode aprovar ou
rejeitar o orçamento. No domínio da cooperação internacional, a Comissão do
Desenvolvimento do Parlamento acompanha as decisões orçamentais, podendo
apresentar sugestões específicas no tocante às rubricas orçamentais que sejam
da sua competência.

Amelia Padurariu
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