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SUGESTÕES

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

1. Manifesta a sua surpresa pelo fornecimento modesto de dados e números relativos ao 
apoio orçamental no Livro Verde da Comissão e pergunta a si mesmo de que forma as 
partes e os interessados podem contribuir plenamente para esta consulta sem dados 
disponíveis, partilhados relativos aos números e à evolução no domínio do apoio 
orçamental;

2. Recorda que indicadores claramente definidos, amplamente apoiados e seguidos de perto 
são essenciais para demonstrar os efeitos concretos do apoio orçamental em países 
terceiros e que as autoridades orçamentais competentes devem ser informadas 
regularmente sobre os indicadores e as directrizes que influenciam o processo de tomada 
de decisões em relação ao apoio orçamental; sublinha que estes indicadores devem ser 
melhor adaptados às necessidades específicas dos países parceiros, a fim de evitar a 
abordagem uniforme adoptada pela Comissão, que é potencialmente contraproducente;

3. Considera que as decisões de financiamento relativas ao apoio orçamental devem ser 
motivadas não apenas pelos benefícios esperados, mas também pelos riscos a curto e 
longo prazo em que tanto os países doadores como os países parceiros incorrem; observa 
que o Tribunal de Contas, no seu relatório especial1, concorda plenamente com esta 
análise ao realçar que um quadro para uma boa gestão do risco está ainda por desenvolver 
e aplicar;

4. Considera que a responsabilidade mútua, efectiva constitui um pilar do apoio orçamental e 
uma condição prévia da sua sustentabilidade: não só tanto os governos dos países 
doadores como dos países parceiros devem ser plenamente responsáveis a nível interno, 
como também é importante que os governos, deputados e cidadãos de ambas as partes 
sejam responsáveis perante as respectivas contrapartes, quer estas sejam doadoras ou 
beneficiárias; considera que, a este respeito, convém empreender mais esforços para 
aumentar a consciência do público nos países doadores e nos países parceiros do alcance e 
dos resultados do apoio orçamental;

5. Está firmemente convicto de que uma análise exaustiva sobre o futuro do apoio 
orçamental da UE aos países terceiros tem que abordar a questão da orçamentação do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento; está ciente do contexto histórico e institucional que 
presidiu à situação actual, mas está convicto de que chegou o momento de o Conselho, os 
Estados-Membros e os países ACP reconhecerem que esta situação é prejudicial para a 
eficiência, transparência e responsabilidade do apoio orçamental da UE;

6. Convida os Estados-Membros e a Comissão, em conformidade com as práticas instituídas 
noutros domínios de intervenção, a melhorar a coordenação do respectivo apoio 
orçamental a países terceiros a fim de evitar sobreposições existentes ou potenciais, 

                                               
1 Relatório especial nº 11/2010 do Tribunal de Contas Europeu: "Gestão, por parte da Comissão, do Apoio 
Orçamental Geral nos países ACP, da América Latina e da Ásia".
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contradições e incoerências, que são tanto mais inaceitáveis num contexto de recursos 
escassos; afirma que a concentração em domínios específicos que oferecem o maior valor 
acrescentado deve nortear o apoio orçamental da UE em todas as fases de preparação e 
execução;

7. Salienta que uma melhor coordenação visa optimizar a afectação de recursos, aumentar o 
intercâmbio de boas práticas e reforçar a eficiência do apoio orçamental.


