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PÁGINA REGULAMENTAR

Na sua reunião de 1 de Dezembro de 2010, a Mesa da Assembleia Parlamentar 
Paritária ACP-UE autorizou a Comissão do Desenvolvimento Económico, das 
Finanças e do Comércio a elaborar um relatório, nos termos do n.º 8 do artigo 2.º do 
seu Regulamento, sobre o impacto da dívida no financiamento do desenvolvimento 
dos países ACP.

Na sua reunião de 17 de Março de 2011, a Comissão do Desenvolvimento 
Económico, das Finanças e do Comércio designou Amadou Ciré Sall (Senegal) e 
Robert Sturdy co-relatores.

Nas suas reuniões de 5 de Outubro e 19 de Novembro de 2011, a Comissão do 
Desenvolvimento Económico, das Finanças e do Comércio procedeu à apreciação do 
projecto de relatório.

Na última reunião, a comissão aprovou o projecto de proposta de resolução 
correspondente.

Encontravam-se presentes no momento da votação: ...

A resolução foi entregue para aprovação em ... .
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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

sobre o impacto da dívida no financiamento do desenvolvimento dos países 
ACP

A Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE,

- Reunida em Lomé (Togo) de 21 a 23 de Novembro de 2011,

- Tendo em conta o artigo 17.º, n.º 1, do seu Regimento,

- Tendo em conta o Acordo de Parceria ACP-UE, assinado em Cotonu em
   23 de Junho de 2000 e revisto em 2005 e 2010 e, em particular, os seus artigos 60.º 

e 66.º, 

- Tendo em conta a Declaração do Milénio das Nações Unidas, de 8 de Setembro de 
2000, que estabelece os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) 
enquanto conjunto de objectivos fixados de comum acordo pela comunidade 
internacional para erradicar a pobreza e a fome,

- Tendo em conta o Consenso de Monterrey, adoptado por ocasião da Conferência 
Internacional sobre o Financiamento do Desenvolvimento, realizada em Monterrey 
(México) de 18 a 22 de Março de 2002,

- Tendo em conta a Conferência sobre o Financiamento Inovador, realizada em Paris 
em 28 e 29 de Maio de 2009, bem como a Conferência Internacional sobre o 
Financiamento do Desenvolvimento, realizada em Doha de 28 de Novembro a 2 de 
Dezembro de 2008,

- Tendo em conta a iniciativa a favor dos Países Pobres Altamente Endividados 
(PPAE), lançada em 1996 pelo FMI e pelo Banco Mundial com o objectivo de 
garantir que nenhum país pobre tenha de enfrentar um endividamento que não 
possa gerir,

- Tendo em conta a Iniciativa Multilateral de Redução da Dívida (MDRI), lançada 
em Junho de 2005 pelo G-8,

- Tendo em conta o projecto de princípios sobre a promoção da responsabilidade na 
concessão e contracção de empréstimos relativos a dívidas soberanas, publicado 
pela CNUCED em 26 de Abril de 2011,

- Tendo em conta o Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento1,

                                               
1 JO C 46 de 24.2.2006, p. 1.
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- Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão intitulado 
“Supporting developing countries in coping with the crisis - Where does the EU 
go from Doha? What prospects for meeting the EU targets of 2010 and 2015?” 
[“Ajudar os países em desenvolvimento a enfrentarem a crise – Para onde vai a 
UE depois de Doha? Quais são as expectativas em relação ao cumprimento dos 
objectivos da UE para 2010 e 2015?”], de 15 de Abril de 2009,

- Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Económico, das 
Finanças e do Comércio (ACP-UE/...),

A. Considerando que a crise global levou ao aumento da dívida pública em muitos 
países de todo o mundo, e que um terço dos países ACP está (ou corre um risco 
elevado de vir a estar) numa situação de grande endividamento;

B. Considerando que o serviço de uma dívida muito alta pode tornar-se um obstáculo 
ao desenvolvimento por obrigar a desviar recursos orçamentais significativos do 
investimento em sectores sociais e despesas para colmatar a pobreza; 
considerando que o serviço da dívida também pode levar à redução dos 
investimentos necessários para estimular o crescimento económico;

C. Considerando que os doadores devem ajudar os países ACP a atingirem e 
manterem um nível de dívida sustentável a longo prazo, redobrando assim o seu 
esforço no sentido de reduzir a pobreza e promover o crescimento; considerando 
que é, por isso, louvável que os credores do Clube de Paris tenham anulado, em 
Julho de 2010, a segunda parcela da dívida das Seicheles, para ajudarem este país 
a manter a sustentabilidade da sua dívida;

D. Considerando que a redução da dívida é uma das metas do oitavo Objectivo de 
Desenvolvimento do Milénio, que visa especificamente fazer face, de uma forma 
abrangente, aos problemas da dívida dos países em desenvolvimento através de 
medidas a nível nacional e internacional destinadas a tornar a dívida sustentável a 
longo prazo;

E. Considerando que, presentemente, os instrumentos internacionais de redução da 
dívida mais importantes para os países em desenvolvimento são a iniciativa PPAE 
(Países Pobres Altamente Endividados) e a Iniciativa Multilateral de Redução da 
Dívida (MDRI); considerando que, até Dezembro de 2010, tinham sido aprovados 
pacotes de redução da dívida promovidos pela iniciativa PPAE a favor de 36 
países, 32 dos quais em África, representando um alívio do serviço da dívida de 
72 mil milhões de dólares ao longo do tempo; considerando que a Comissão 
Europeia e os Estados-Membros da UE suportam a maior parte dos custos das 
iniciativas PPAE e MDRI;

F. Considerando que as iniciativas PPAE e MDRI estão a chegar ao fim e que, por 
conseguinte, é necessário reformular as políticas e criar novos mecanismos 
internacionais para a contracção de empréstimos e a gestão e resolução da dívida; 
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G. Considerando que os futuros mecanismos de gestão e sustentabilidade da dívida 
não se devem basear apenas em considerações de ordem financeira, mas ter em 
conta, também, as despesas dos países em desenvolvimento endividados 
necessárias ao cumprimento dos ODM;

H. Considerando que os órgãos de supervisão dos países ACP, nomeadamente as 
instâncias supremas de auditoria de contas, os parlamentos e as organizações da 
sociedade civil, devem desempenhar um papel fundamental no controlo da 
utilização estatal de recursos orçamentais, reduzindo assim a má gestão de fundos 
públicos;

I. Considerando que a boa governação, o Estado de direito e a transparência são 
elementos indispensáveis para a boa gestão dos fundos públicos e a 
sustentabilidade da dívida;

J. Considerando que, na sequência da crise económica global, os países ACP devem 
recorrer mais intensamente à mobilização de recursos internos como paliativo para 
uma possível redução da ajuda externa e do financiamento externo das suas 
estratégias de redução da pobreza;

1. Convida a UE e os outros doadores a estabelecerem um conjunto de orientações 
sobre financiamento responsável;

2. Convida a UE e os organismos internacionais pertinentes a, em conjunto, e em 
colaboração com a União Africana e outras instituições regionais representativas 
dos países ACP, elaborarem um conjunto claro e transparente de normas de 
avaliação da sustentabilidade da dívida baseadas em avaliações de impacto 
independentes e que tenham em conta as despesas dos países em desenvolvimento 
necessárias à satisfação dos direitos fundamentais dos seus cidadãos; considera 
que esse conjunto de normas daria aos doadores a possibilidade de determinarem 
com objectividade o mecanismo de compensação da dívida mais adequado a cada 
país, reduzindo assim a margem para a politização excessiva do processo de 
decisão sobre a redução da dívida e para eventuais casos de corrupção do lado do 
doador (retro-comissões); 

3. Considera que deve ser definido, caso a caso, um mecanismo de compensação da 
dívida adequado a cada país ACP endividado, no qual os doadores levem em 
conta a situação concreta do país parceiro e o seu nível geral de desenvolvimento; 
considera que os mecanismos de compensação da dívida para os países em 
desenvolvimento poderiam assumir a forma de anulação, reestruturação ou 
reembolso da dívida, ou de uma combinação destas opções; 

4. Sugere aos doadores que definam em conjunto com o país parceiro ACP as 
condições específicas associadas ao seu mecanismo de compensação da dívida, de 
modo a alcançar o equilíbrio certo entre a obrigação do serviço da dívida e a 
obrigação de dar resposta às necessidades básicas da população; 
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5. Entende que os fundos suplementares obtidos pelos governos dos países ACP 
através da anulação da dívida deverão ser afectados a um aumento da despesa 
social em sectores como o ensino básico, os cuidados de saúde primários e o 
VIH/SIDA, contribuindo assim para o cumprimento dos ODM; pede, pois, à 
Comissão que explore com os países parceiros ACP a possibilidade da 
transformação da dívida em investimento público nos serviços sociais e bens 
públicos como parte integrante do mecanismo de redução da dívida ou em 
combinação com outros mecanismos; 

6. Solicita à Comissão e aos países doadores que ajudem os países ACP a 
elaborarem estratégias nacionais em matéria de dívida no âmbito das respectivas 
estratégias nacionais de desenvolvimento;

7. Exorta a UE e a OCDE a não alargarem a definição de ajuda pública ao 
desenvolvimento (APD) contabilizando a anulação das dívidas como despesa de 
ajuda;

8. Solicita à Comissão que acompanhe de perto (com o apoio do Fundo Monetário 
Internacional e da Associação das Instituições Financeiras Europeias de 
Desenvolvimento) a evolução da taxa de endividamento dos países ACP, com 
particular ênfase na situação dos países menos desenvolvidos e dos pequenos 
Estados insulares em desenvolvimento; 

9. Solicita à Comissão que informe regularmente a Assembleia Parlamentar Paritária 
ACP-UE (através de relatório) sobre os mecanismos de compensação da dívida 
em aplicação nos países parceiros ACP e o seu impacto na capacidade de esses 
países cumprirem os ODM, em particular no que respeita à luta contra a fome e a 
subnutrição e à prestação de serviços de saúde;

10. Insta os países parceiros ACP a encararem com seriedade as obrigações 
decorrentes do serviço das suas dívidas externas e internas; 

11. Exorta os países parceiros ACP a intensificarem os seus esforços internos em 
matéria de boa gestão financeira, controlo orçamental e luta contra a corrupção, a 
fraude e a evasão fiscal, e a prosseguirem os seus esforços a longo prazo com vista 
à criação do ambiente económico estável imprescindível a um maior 
desenvolvimento dos mercados financeiros e do sector bancário a nível interno; 

12. Considera que os países ACP se devem concentrar na concepção e aplicação de 
sistemas de tributação sustentáveis, incluindo a criação de um organismo robusto 
de cobrança fiscal dotado de poderes de defesa dos interesses essenciais do Estado 
no acesso àquela que deve ser a fonte primária do seu financiamento;  

13. Apela ao reforço da cooperação transfronteiriça entre países ACP no intercâmbio 
de boas práticas com vista à preparação dos respectivos orçamentos públicos e ao 
controlo da sua utilização em benefício do bem-estar dos cidadãos; recomenda à 
Comissão que, ao abrigo do 11.º FED, afecte mais fundos à assistência técnica e 



DR\875691PT.doc                                                                  AP/101.079/A

PT PT

ao reforço de capacidades nos países ACP em matéria de elaboração e controlo 
orçamentais e de gestão da dívida;

14. Encarrega os seus Co-Presidentes de transmitirem a presente resolução ao 
Conselho de Ministros ACP-UE, à Comissão Europeia, ao Parlamento Europeu, 
ao Banco Mundial, ao Fundo Monetário Internacional e aos Estados-Membros da 
UE.


