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SUGESTÕES

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

1. Está ciente de que o apoio orçamental é um instrumento de desenvolvimento 
controversamente discutido, que implica oportunidades e desafios; reconhece que 
respeita os princípios do desenvolvimento, ao reforçar a apropriação e melhorar o 
diálogo entre parceiros e doadores, e tem a vantagem de baixos custos de transacção, 
envolvendo, em simultâneo, o risco de apropriação indevida e utilização indesejada 
dos fundos, quando a gestão das finanças públicas dos países beneficiários não é 
suficientemente transparente, responsável e eficaz; salienta que o apoio orçamental 
não é a resposta certa em todas as situações e não deve ser visto como a única opção;

2. Solicita à Comissão que garanta, antes da concessão de apoio orçamental, que os 
objectivos da intervenção sejam parte dos programas nacionais do país beneficiário e 
que os princípios da coordenação, complementaridade e coerência relativamente a 
outros doadores sejam respeitados, bem como a adicionalidade aos recursos atribuídos 
pelo país beneficiário;

3. Exorta a Comissão, tendo em vista assegurar a relevância do apoio orçamental, a 
racionalizar o seu processo de programação e concepção, melhorando, para o efeito, a 
preparação e fundamentação das decisões de lançamento das operações de apoio 
orçamental, e, dados os constrangimentos a nível dos recursos das delegações, que 
frequentemente limitam a sua capacidade de execução de certas actividades, exorta a 
Comissão a prever pessoal qualificado suficiente para a execução, atendendo a que o 
apoio orçamental requer diferentes competências de análise do financiamento de 
projectos e programas;

4. Solicita à Comissão que formule os objectivos de forma a que seja possível medir a 
eficácia dos programas e manter a responsabilidade da Comissão; exorta a Comissão a 
ter em devida conta as necessidades prioritárias de um determinado país beneficiário 
no que respeita à criação de capacidades;

5. Reitera os seus anteriores apelos à Comissão no sentido de substituir o controlo dos 
factores de produção pela verificação dos resultados por referência a indicadores, 
através da melhoria do seu sistema de comunicação de informação, para que se 
concentre na eficácia dos programas;

6. Solicita à Comissão, no intuito de reduzir os riscos na gestão das finanças públicas no 
contexto dos programas de apoio orçamental, que crie um sistema de gestão de riscos 
que seja eficaz;

7. Manifesta a sua preocupação perante o facto de o Tribunal de Contas (“o Tribunal”), 
no seu Relatório Anual sobre as actividades financiadas pelo Oitavo, Nono e Décimo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED) para o exercício de 2009, ter concluído 
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que os pagamentos a título do apoio orçamental haviam sido afectados por uma 
elevada frequência de erros não quantificáveis, decorrentes da ausência de uma 
demonstração formalizada e estruturada da observância das condições de pagamento; 
observa e louva, simultaneamente, uma substancial melhoria na demonstração de 
elegibilidade verificada pelo Tribunal no âmbito do Décimo FED, decorrente de 
quadros de avaliação mais claros, que são agora rotineiramente utilizados;

8. Exorta a Comissão a assegurar que as condições específicas para as parcelas variáveis 
com base no desempenho especifiquem claramente os indicadores, os objectivos, os 
métodos de cálculo e as fontes de verificação e que os relatórios das delegações 
forneçam uma demonstração estruturada e formalizada dos progressos observados na 
gestão das finanças públicas, definindo, para o efeito, os critérios em função dos quais 
os progressos são avaliados e registado, bem como as razões pelas quais o programa 
de reforma pode não ter sido implementado em conformidade com o plano;

9. Solicita à Comissão que tome todas as medidas necessárias para combater a corrupção 
nos países beneficiários, incluindo a suspensão dos desembolsos, se necessário; 
solicita, neste contexto, à Comissão que mantenha um diálogo estreito e regular com 
os governos dos países parceiros sobre questões relacionadas com a corrupção e que 
vote particular atenção às necessidades de criação de capacidades de certos países 
beneficiários em termos de responsabilização e mecanismos anti-corrupção; Observa 
que, dos 27 países ACP que não se encontram em situação de fragilidade e para os 
quais foi planeado apoio orçamental geral (AOG) nos documentos estratégicos por 
país para o Décimo FED, 12 estão, com base no "Índice de Percepção da Corrupção" 
2009, classificados como tendo uma ‘corrupção omnipresente’, sendo que, dos seis 
países da América Latina e da Ásia com programas AOG, cinco estão classificados da 
mesma forma;

10. Reitera o seu ponto de vista de que a participação dos parlamentos nacionais, da 
sociedade civil e das autoridades locais dos países parceiros é indispensável para 
lograr uma verdadeira apropriação do processo, e reitera o seu apelo à Comissão para 
que envide todos os esforços para melhorar o diálogo com estes organismos em todas 
as fases do processo de programação.

11. Insiste, a este respeito, na efectiva implementação do requisito contido na alínea b) do 
artigo 25.º do Regulamento (CE) n.° 1905/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de Dezembro de 2006, que institui um instrumento de financiamento 
da cooperação para o desenvolvimento (“o Regulamento ICD”), que prevê que "a 
Comissão utiliza sistematicamente uma abordagem baseada nos resultados e nos 
indicadores de desempenho, definindo e controlando claramente a sua 
condicionalidade e apoiando os esforços de países parceiros para desenvolver 
capacidades de fiscalização e auditoria e aumentar a transparência e o acesso do 
público à informação”, e que exorta a Comissão a tornar essas disposições extensivas 
aos países beneficiários do Fundo Europeu de Desenvolvimento (os Países ACP), aos 
quais – até ao momento - apenas são aplicáveis os critérios de natureza mais técnica 
contidos no n.º 2 do artigo 61.º do Acordo de Cotonou.
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