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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o controlo orçamental da ajuda humanitária da UE gerida pela DG ECHO 
(2011/2073(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 214.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE) respeitante à ajuda humanitária,

– Tendo em conta o Regulamento Financeiro 1e as suas normas de execução2;

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1257/96 do Conselho, de 20 de Junho de 1996, 
relativo à ajuda humanitária3,

– Tendo em conta as Resoluções anteriores de 26 de Setembro de 2011 intitulada "Reforçar 
a capacidade de resposta europeia a situações de catástrofe: papel da protecção civil e da 
ajuda humanitária"4, de 19 de Janeiro de 2011, sobre a situação no Haiti um ano após o 
sismo: ajuda humanitária e reconstrução5, de 10 de Fevereiro de 2010 sobre o recente 
sismo no Haiti6, de 18 de Janeiro de 2011 sobre a implementação do Consenso Europeu 
em matéria de Ajuda Humanitária: avaliação intercalar do seu plano de acção e 
perspectivas futuras7;

– Tendo em conta as suas Resoluções, de 5 de Maio de 2010, sobre a quitação pela 
execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2008 8 e de 10 de 
Maio de 2010, sobre a quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para 
o exercício de 2009 9

– Tendo em conta os Relatórios anuais do Tribunal de Contas relativos à execução do 
orçamento relativo ao exercício de 200810, e à execução do orçamento relativo ao 
exercício de 200911, acompanhado das respostas das instituições;

– Tendo em conta os Relatórios especiais do Tribunal de Contas Europeu nº 3/2006 relativo 
à ajuda humanitária prestada pela Comissão Europeia em resposta ao Tsunami, n.º 6/2008 
relativo à Ajuda à Recuperação concedida pela Comissão Europeia no seguimento do 
Maremoto e do Furacão Mitch, n.º 15/2009 sobre a assistência comunitária executada 
através das organizações das Nações Unidas: processo decisório e controlo, e n.º 3/2011 
sobre a eficiência e eficácia das contribuições da UE canalizadas através de organizações 
das Nações Unidas em países afectados por conflitos,

                                               
1 JO L 248 de 16.09.2002, p. 1
2 JO L 357 de 31.12.2002, p. 1
3 JO L 163 de 2.7.1996, p. 1
4 Textos aprovados, P7_TA-PROV(2011)0404
5 Textos aprovados, P7_TA-PROV(2011)0018
6 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0015
7 Textos aprovados, P7_TA(2011)0005
8 JO L 252 de 25.09.10, p. 1
9 Textos aprovados, P7_TA-PROV(2011)0194
10 JO C 269 de 10.11.2009, p. 1
11 JO C 303 de 09.11.10, p. 1
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– Tendo em conta os relatórios anuais e os relatórios anuais de actividade para os exercícios 
de 2009 e de 2010, da Direcção-Geral da Ajuda Humanitária e da Protecção Civil (DG 
ECHO) e os seus anexos,

– Tendo em conta o Relatório anual sobre a política de ajuda humanitária e sua execução em 
2009 (COM(2011)0138) e o documento de trabalho dos serviços da Comissão que o 
acompanha (SEC(2011)0398), 

– Tendo em conta o Relatório anual sobre a política de ajuda humanitária e sua execução em 
2010 (COM(2011)0343) e o documento de trabalho dos serviços da Comissão que o 
acompanha (SEC(2011)0709),

– Tendo em conta o Acordo Quadro Financeiro e Administrativo (AQFA) celebrado entre a 
Comissão Europeia e as Nações Unidas,

– Tendo em conta o acordo quadro de parceria entre a Comissão e organizações 
humanitárias, 

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental e o parecer da Comissão 
do Desenvolvimento (A7-0000/2011),

A. Considerando que a quantidade, a frequência, o âmbito e a gravidade dos desastres 
humanitários aumentaram dramaticamente, afectando um maior número de regiões no 
mundo;

B. Considerando que o papel de liderança a nível mundial da UE enquanto agente no âmbito 
da ajuda humanitária, e o aumento em quantidade e frequência das intervenções dentro e 
fora da UE, sujeitos aos actuais condicionalismos de ordem orçamental, realçam a 
importância de uma boa gestão financeira feita em conformidade com os princípios da 
economia, da eficiência e da eficácia;

C. Considerando que as enormes catástrofes no Haiti e no Paquistão demonstraram, uma vez 
mais, a necessidade de melhorar, em termos de eficiência, rapidez e coordenação, os 
instrumentos de que a UE dispõe para reagir a catástrofes;

Eficiência e eficácia do sistema ECHO de controlo, acompanhamento e supervisão

1. Constata a determinação da DG ECHO e as medidas tomadas para melhorar a eficiência e 
a eficácia da ajuda humanitária da UE;

2. Recorda o parecer do Tribunal de Contas Europeu expresso nos seus relatórios anuais, 
segundo o qual o controlo geral ex-ante, os sistemas de acompanhamento e de supervisão, 
a actividade de auditoria ex-post, as funções internas de auditoria da DG ECHO são, de 
uma forma geral, considerados eficazes; frisa, no entanto, que todos estes aspectos podem 
ser melhorados;

Os parceiros no âmbito do acordo quadro de parceria: as ONG
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3. Nota que as relações entre a ECHO e as ONG suas parceiras são regidas pelo acordo 
quadro de parceria e que o método de execução orçamental utilizado é a gestão 
centralizada directa;

4. Congratula-se com o reforço da flexibilidade e da eficiência permitido pelo acordo quadro 
de parceria de 2008, quando comparado com o acordo quadro de parceria de 2005, reforço 
esse que se concretiza numa abordagem mais orientada para os resultados, na introdução 
de mecanismos de controlo A e P, na simplificação e numa menor ambiguidade 
decorrente das orientações de desenvolvimento; solicita que a Comissão continue a 
aperfeiçoar as medidas destinadas a melhorar a eficiência da cooperação com os parceiros 
no próximo acordo quadro de parceria, em 2012; frisa que a melhoria da eficiência da 
cooperação e a redução dos encargos administrativos excessivos garantirá um nível 
elevado de responsabilização e de transparência;

5. Solicita que a Comissão melhore os métodos e as práticas de avaliação que permitem 
verificar se um potencial parceiro cumpre os critérios estabelecidos no acordo quadro de 
parceria;  recorda que a experiência anterior à conclusão do acordo quadro de parceria de 
2008 demonstra que a avaliação inicial favorável aos parceiros sob o mecanismo de 
controlo P, baseada na fiabilidade dos respectivos sistemas internos de controlo e na 
solidez financeira, foi excessivamente optimista; lembra que, na sequência da avaliação 
efectuada ao abrigo do acordo quadro de parceria de 2008 muitos dos referidos parceiros 
foram despromovidos a parceiros A, ou seja, sob o mecanismo de controlo A;

6. Solicita que a Comissão assegure que as fragilidades identificadas durante as auditorias 
regulares aos sistemas dos parceiros sejam por estes tratadas em tempo oportuno e, em 
caso contrário, que serão tomadas as medidas necessárias; recorda que os auditores 
externos devem continuar a trabalhar na melhoria da qualidade das suas recomendações 
aos parceiros, tendo em conta as respectivas estruturas específicas, a fim de garantir a 
aceitação e a viabilidade da aplicação das referidas recomendações;

7. Acredita que graças aos mecanismos de auditoria e de acompanhamento existentes, há 
uma maior responsabilização no que respeita à avaliação da eficiência e da eficácia dos 
parceiros no âmbito do acordo quadro de parceria do que em relação aos parceiros que 
operam no âmbito da ONU;

Organizações Internacionais, ONU

8. Constata que as relações entre o ECHO e os seus parceiros da ONU regem-se pelo Acordo 
Quadro Financeiro e Administrativo (AQFA), e que as relações com os organismos da 
Cruz Vermelha e com a Organização Internacional para as Migrações são reguladas pelo 
acordo quadro de parceria para as Organizações Internacionais; recorda que em ambos os 
casos a gestão conjunta tem sido o método de execução orçamental aplicado;

9. Salienta que as condições e a aplicação do controlo e do acompanhamento dos fundos da 
UE submetidos a uma gestão conjunta têm revelado fragilidades graves; insta a Comissão 
a estabelecer um acordo, designadamente com as agências da ONU, sobre as medidas em 
que se baseia o trabalho de auditoria desenvolvido pelos organismos da ONU e a reforçar 
e a aumentar as garantias resultantes dos controlos existentes, em particular das 
verificações;
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10. Recorda que, em consequência da revisão do Regulamento Financeiro que está em curso, 
os fundos da UE canalizados através da ONU e das organizações internacionais devem ser 
geridos em conformidade com as disposições relativas à gestão indirecta;

11. Salienta que os requisitos de controlo aplicáveis à gestão indirecta dos fundos da UE têm 
que ser alinhados com os utilizados na gestão conjunta; insiste que seja estabelecido o 
mesmo nível de responsabilização na gestão indirecta dos fundos da UE feita pelos 
parceiros do ECHO, designadamente no que respeita a fornecer à Comissão os 
documentos referidos no n.º 5 do artigo 57.º da proposta da Comissão relativa ao 
Regulamento Financeiro; realça que é essencial o acesso aos relatórios de auditoria aos 
parceiros do ECHO para verificar a boa gestão financeira das acções financiadas pelo 
orçamento da UE;

12. Insiste que as conclusões da auditoria devem ser postas à disposição da autoridade de 
quitação em tempo oportuno;  este facto não obsta ao exercício dos poderes e das 
competências do Tribunal de Contas Europeu e do Organismo Europeu de Luta 
Antifraude (OLAF);

13. Lamenta o carácter demasiado geral dos relatórios da ONU, que são insuficientes no que 
respeita à informação sobre resultados; salienta que os relatórios da ONU são, no entanto, 
uma fonte essencial de informação para assegurar a responsabilização e a transparência, 
devido à existência do princípio de auditoria única da ONU e ao facto de o âmbito do 
controlo da Comissão estar limitado às verificações e ao acompanhamento;

14. Solicita que a Comissão garanta que os relatórios da ONU contenham informação 
suficiente relativamente aos resultados dos projectos analisados no período de tempo a 
que se refere o relatório; sublinha que os indicadores de resultados e de impacto 
mensuráveis devem ser parte integrante dos critérios para a elaboração do relatório; 
lamenta o facto de mais de 70% das respostas do ECHO aos questionários do Tribunal de 
Contas Europeu, relativamente ao Relatório Especial 15/2009, indicarem que os relatórios 
da ONU estavam atrasados; 

15. Salienta que existem divergências entre a Comissão e os signatários do Acordo Quadro 
Financeiro e Administrativo no que respeita à interpretação da cláusula de verificação do 
referido Acordo, e em particular sobre a realização dos controlos; congratula-se com a 
aprovação, em Julho de 2009, de um mandato-tipo aplicável às verificações, enquanto 
meio para fornecer orientações e clarificações relativas ao funcionamento da cláusula de 
verificação; recorda que, de acordo com as mais recentes informações do Sector de 
Auditoria Externa do ECHO e do Tribunal de Contas Europeu no contexto do seu 
exercício anual de DAS, o mandato-tipo acordado e a cláusula de verificação podem ainda 
ter clarificações suplementares; 

16. Lamenta as dificuldades encontradas pelo Tribunal de Contas Europeu para ter acesso à 
informação sobre as acções desenvolvidas pelos parceiros da ONU; recorda que, em 
conformidade com a cláusula de verificação do Acordo Quadro Financeiro e 
Administrativo, a UE e, por conseguinte o Tribunal de Contas Europeu, pode efectuar 
controlos financeiros no local e a ONU devem facultar todas as informações financeiras 
relevantes; salienta que a ONU devem possibilitar o acesso necessário à informação pelo 
Tribunal de Contas Europeu e assim cumprirem a cláusula de verificação do Acordo 
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Quadro Financeiro e Administrativo;

17. Congratula-se com os resultados positivos das discussões com o Programa Alimentar 
Mundial das Nações Unidas que levaram este organismo a alterar as suas regras, a fim de 
disponibilizar à DG ECHO os respectivos relatórios de auditoria interna;  solicita que a 
DG ECHO efectue, sem demora, negociações semelhantes com outros organismos da 
ONU, de forma a assegurar um acesso fácil e sem burocracia aos respectivos relatórios de 
auditoria interna; exorta a Comissão a informar, de seis em seis meses, as comissões do 
PE competentes sobre a evolução das negociações; frisa que os relatórios de auditoria 
interna devem ser disponibilizados à Comissão por via electrónica e não apenas nas
instalações das respectivas agências da ONU;

18. Recorda que as discussões com o Programa Alimentar Mundial começaram em 2010 com 
o objectivo de estabelecer uma metodologia comum aplicável às auditorias que o 
Programa viesse a fazer em projectos financiados pela UE; solicita que a Comissão 
complete com sucesso este objectivo e inicie negociações semelhantes com outros 
parceiros da ONU;

19. Acolhe com agrado os esforços que está a realizar o Grupo de Trabalho sobre a 
responsabilização e a auditoria da ajuda ligada a catástrofes, criado no âmbito da 
Organização Internacional das Instituições Superiores de Auditoria (INTOSAI) e dirigido 
por um membro do Tribunal de Contas Europeu; lembra que os dois principais objectivos 
são os seguintes: (i) estabelecer orientações e boas práticas no domínio da auditoria, com 
vista a chegar, em última instância, a um conceito de modelo de relatório único e 
integrado e (ii) estabelecer orientações e boas práticas no domínio da auditoria relacionada 
com a ajuda em casos de catástrofe;

20. Considera que esta é uma etapa importante para dar resposta aos desafios da transparência 
e da responsabilização no domínio da cooperação com a ONU e com outras organizações 
internacionais; encoraja o Grupo de Trabalho a cumprir o seu mandato no período de 
tempo definido;

21. Realça que, desde o conhecimento dos abusos relativos à utilização dos fundos da ONU 
destinados a actividades humanitárias e ao desenvolvimento pelo Governo da Coreia do 
Norte, no final de 2006, tem havido uma ampla crítica à falta de transparência, de 
responsabilização, de eficiência e de eficácia da gestão dos fundos pela ONU; lamenta que 
a reforma da ONU no que respeita a transparência e a responsabilização ainda não tenha 
feito progressos significativos; frisa que os Estados-Membros da UE precisam de 
demonstrar uma maior vontade política, determinação e coerência, a fim de fazerem 
avançar a reforma e assegurarem uma maior responsabilização; solicita que a Alta 
Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança assuma esta 
matéria como uma prioridade e desempenhe um papel facilitador;

Eficiência e eficácia na aplicação da ajuda humanitária da UE gerida pela DG ECHO 

22. Salienta que a avaliação exacta e coerente das necessidades é um pré-requisito para a 
aplicação eficaz da ajuda humanitária; reconhece que, graças à avaliação global das 
necessidades e à avaliação das crises esquecidas, a ajuda humanitária gerida pelo ECHO 
cumpre o critério essencial de se basear estritamente nas necessidades; frisa a necessidade 
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de a Comissão prosseguir os seus esforços em lançar o debate sobre a criação de uma 
avaliação das necessidades mais coordenada e coerente; acolhe favoravelmente o diálogo 
entre a Comissão e a ONU a este respeito;

Parceiros no âmbito do programa quadro de parceria 

23. Recorda as conclusões após 3 ciclos de auditorias efectuadas na sede do Sector de 
Auditoria Externa da DG ECHO sobre a natureza e a solidez das relações financeiras entre 
a DG ECHO e os seus parceiros, segundo as quais, de forma geral, os fundos 
disponibilizados pela Comissão têm sido utilizados com um cuidado razoável e em 
conformidade com as regras e regulamentos em vigor;

24. Constata que a maior parte das recomendações resultantes das auditorias efectuadas na 
sede pelo sector de auditoria externa dizem respeito às regras relativas aos contratos 
públicos aplicadas pelos parceiros; chama a atenção para uma das principais conclusões 
das auditorias efectuadas na sede, segundo a qual nem todos os parceiros no âmbito do 
acordo quadro de parceria (quer estejam sob o mecanismo de controlo A, quer sob o 
mecanismo de controlo P) aplicam procedimentos no local que estejam em plena 
conformidade com os princípios estabelecidos no Anexo IV do acordo quadro de parceria 
de 2008; constata que existem problemas relacionados com a disponibilização de dossiês 
completos dos contratos públicos e com o estabelecimento de procedimentos de contratos 
público sólidos e bem documentados;

25. Verifica que as questões seguintes devem ser resolvidas pelos parceiros do acordo quadro 
de parceria, a saber: criação de mecanismos de controlo interno adequados, melhoria dos 
seus sistemas de afectação de custos tornando-os mais transparentes, melhoria das 
fragilidades dos sistemas contabilísticos e do compromisso de gestão segundo padrões de 
qualidade, criação de um procedimento de gestão do risco para toda a organização e 
sensibilização para os perigos da fraude e da corrupção;

26. Constata que os parceiros do ECHO podem subcontratar parceiros executivos para 
concretizarem actividades de apoio a acções humanitárias; lamenta a ausência de 
procedimentos adequados, de supervisão e de uma gestão adequada dos parceiros no 
âmbito do acordo quadro de parceria, relativamente aos seus parceiros executivos; solicita 
que, consequentemente, a Comissão resolva esta questão, tendo em conta o risco que 
podem representar em caso de fraude, a falta de acesso a documentos de base e o facto de 
o ECHO não ter mecanismos que lhe permitam identificar os parceiros executivos 
subcontratados;

27. Considera que a associação genuína e constante dos beneficiários na planificação e gestão 
da ajuda é uma das condições fundamentais para a qualidade e para a celeridade da 
resposta humanitária, em particular no caso de crises de longa duração; salienta que, em 
muitos casos, não são aplicados quaisquer mecanismos formais que permitam conhecer as 
queixas e as reacções dos beneficiários relativamente ao parceiro em causa; frisa que esta 
é uma medida importante para melhorar a eficácia e a responsabilização, bem como para 
evitar a potencial má utilização dos instrumentos de ajuda; solicita que a DG ECHO crie 
os referidos mecanismos sem demora;
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28. Recorda a recomendação do Sector de Auditorias Externas, segundo a qual existe a 
necessidade de um melhor acompanhamento da distribuição e pós-distribuição por pessoal 
não envolvido no processo em si, para apreciar se a avaliação das necessidades identificou 
todos os requisitos e se estes requisitos foram preenchidos; insta a Comissão a aplicar os 
ensinamentos retirados destas actividades de acompanhamento;

Parceiros da ONU

29. Recorda o parecer do TCE, transmitido no seu relatório especial 15/2009, segundo o qual 
os requisitos estratégicos e jurídicos para a selecção de um parceiro, de forma objectiva e 
transparente, estão insuficientemente transpostos em critérios práticos para sustentar uma 
tomada de decisão no caso de parceiros da ONU; insiste que a escolha de um parceiro da 
ONU para desenvolver uma acção humanitária deve demonstrar que esta abordagem é 
mais eficiente e eficaz que outras formas de prestar ajuda; insta a Comissão a efectuar e 
documentar, de forma sistemática, avaliações formais e comparações de sistemas 
alternativos de prestação de ajuda;

30. Observa que, além do seu contributo para os custos indirectos (até 7% do orçamento para 
uma actividade), ou seja, despesas que não se encontram directamente relacionadas com a 
execução de um projecto específico, a Comissão financia uma série de custos relacionados 
directamente (custos directos) com o projecto, incluindo as despesas de apoio dos serviços 
locais, pessoal e transporte, directamente relacionadas com as actividades; salienta que a 
variação do nível das despesas de apoio, tais como transporte, armazenagem e 
manuseamento (por exemplo, no apoio alimentar), é significativa; reconhece que a razão 
para tal pode ser específica de cada país dependendo das condições, mas que também se 
pode dever à necessidade de racionalizar as operações para as tornar mais rentáveis; 
sugere que a Comissão avalie o nível das despesas de apoio com base numa variação 
normal ou valor de referência para o tipo de projecto a fim de determinar se é razoável;

Diversas questões

31. Realça que, paralelamente a critérios fundamentais, como experiência e especialização, 
desempenho anterior, coordenação, diálogo e rapidez, a rentabilidade deve ser também um 
critério importante para a selecção de parceiros; congratula-se pelo facto do ECHO 
trabalhar, neste momento, no desenvolvimento de um sistema de informações 
comparativas dos custos ("Cost Observed for Results" ou custos observados à luz dos 
resultados) com custos unitários comparáveis; realça a importância de utilizar a 
informação fornecida por este instrumento para analisar a rentabilidade das propostas de 
projecto;

32. Considera que existe uma visibilidade satisfatória das acções financiadas pelo ECHO; 
reconhece o valor de medidas que assegurem a visibilidade em termos de 
responsabilização e que ajudem a reduzir o risco de duplo financiamento; realça que não 
se deve tornar um meio de promoção da imagem das agências humanitárias e 
transformar-se numa competição por visibilidade em vez de dar resposta às necessidades 
reais dos beneficiários; 

33. Considera que o papel cada vez maior atribuído a consórcios tem um efeito 
potencialmente positivo em termos de ampliação da resposta humanitária e melhor 
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coordenação; insta a Comissão a fornecer uma orientação mais clara que garanta 
transparência e assegure que os consórcios não afectam, negativamente, a diversidade da 
comunidade de ONG, em particular as organizações de pequena e média dimensão;

Necessidade de sustentabilidade, coerência e complementaridade

34. Salienta a importância da interligação entre ajuda de emergência, reabilitação e 
desenvolvimento (IERD) de modo a reforçar as ligações entre as acções de emergência, 
recuperação e desenvolvimento e assegurar uma transição suave da ajuda humanitária para 
a ajuda ao desenvolvimento; realça que permanece ainda muito por fazer para melhorar a 
coordenação, eficiência, eficácia e consistência da IERD;

35. Reconhece que a DG ECHO promove a redução do risco de catástrofes (RRC) através do 
programa DIPECHO e como parte integrante das acções humanitárias;

36. Insta a DG ECHO a centrar-se mais na sustentabilidade das acções humanitárias; exorta a 
DG ECHO a colocar maior ênfase na RRC e na preparação para catástrofes, a reforçar a 
resistência das populações em risco através do desenvolvimento de capacidades, 
formação, sensibilização e criação de sistemas eficientes de alerta rápido em países 
expostos a catástrofes e em crise, permitindo-lhes reagir de forma adequada;

37. Considera que a sensibilidade e o conhecimento culturais representam um factor 
fundamental na prestação de uma ajuda humanitária eficaz; realça, por exemplo, que os 
produtos entregues durante as acções humanitárias devem ser adequados e aceitáveis para 
a população local;

38. Insta a DG ECHO a ponderar, cuidadosamente, os eventuais efeitos negativos da ajuda 
humanitária; sublinha que, por exemplo, um excesso de apoio alimentar pode desencorajar 
a produção alimentar local, ter um efeito negativo nos mercados locais e, desta forma, 
colocar em risco a segurança alimentar a longo prazo;

39. Exorta a Comissão a assegurar melhor coerência e complementaridade entre a ajuda 
humanitária e a ajuda ao desenvolvimento, tanto a nível político como na prática;

40. Considera que a grave crise alimentar actual no Corno de África representa também uma 
trágica consequência da falta de coerência e complementaridade da ajuda internacional 
humanitária e ao desenvolvimento; sublinha que, ao contrário das catástrofes naturais, esta 
tem sido uma crise de evolução lenta que culminou num desastre humanitário; recorda 
que, infelizmente, a seca e a escassez de alimentos apresentam um carácter crónico no 
Corno de África; lamenta o facto de, apesar desta realidade e da vasta quantidade de 
assistência ao desenvolvimento que fluiu para aquela região nas últimas décadas, não 
existirem resultados visíveis no reforço da auto-suficiência dos agricultores locais, 
assegurando assim a sustentabilidade;

Haiti e Paquistão

41. Lamenta que 2010 venha a ser recordado como o ano de duas imensas catástrofes: o 
devastador terramoto no Haiti seguido de uma epidemia de cólera e as inundações sem 
precedentes no Paquistão;
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42. Observa que, em 2010, o ECHO afectou 122 milhões de euros ao Haiti e 150 milhões de 
euros ao Paquistão, e que o pacote de assistência humanitária afectado ao Paquistão pelo 
ECHO constituiu a maior intervenção efectuada no espaço de um ano; 

43. Reconhece que o âmbito das catástrofes e as dificuldades inerentes, incluindo o acesso 
físico e as preocupações com a segurança, tornaram as condições extremamente 
complexas; sublinha que ambas as catástrofes revelaram problemas semelhantes;

44. Sublinha que uma coordenação internacional eficiente é uma condição prévia fundamental 
para a eficiência e eficácia da assistência humanitária; reconhece o valor acrescentado de 
operar, e a necessidade de o fazer, ao abrigo do Gabinete de Coordenação das Questões 
Humanitárias (OCHA) da ONU durante as acções de ajuda humanitária;

45. Observa que a Comissão concede um apoio significativo ao OCHA; deplora o facto de a 
experiência no Haiti e no Paquistão ter evidenciado a insuficiência actual da capacidade 
de coordenação do OCHA; realça que a capacidade do OCHA de cumprir a sua função de 
coordenação foi prejudicada por capacidades reduzidas, avaliação inadequada das 
necessidades e ferramentas electrónicas apenas parcialmente funcionais, necessárias para 
o processamento da informação; 

46. Observa que a Comissão concedeu um apoio significativo à ONU no seu esforço para 
desenvolver e aplicar o sistema de cluster; realça que ambas as catástrofes revelaram que 
permanece ainda muito por fazer para melhorar a sua eficácia, eficiência e coordenação, e 
para reforçar a apropriação e responsabilização; 

47. Sublinha que a Comissão não entregou ao relator do Parlamento o documento final e os 
relatórios financeiros dos parceiros do ECHO sobre a execução das acções humanitárias 
na sequência das catástrofes no Haiti e no Paquistão em 2010, com a justificação de que 
incluíam informação sensível sobre os parceiros do ECHO;  realça que o Parlamento deve 
ter acesso a esses relatórios ou, pelo menos, aos dados fundamentais sobre a eficiência e 
eficácia da execução das acções para poder ajuizar da sua boa gestão financeira;

48. Insta a Comissão a levantar as questões relacionadas com a ONU junto dos organismos 
relevantes da ONU;

49. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O ECHO como entidade humanitária

A UE (a Comissão juntamente com os Estados-Membros) é o maior doador mundial de ajuda 
humanitária. A contribuição total de ajuda humanitária da UE, incluindo os 
Estados-Membros, em 2010 foi de 2 957 milhões de euros, correspondendo a parte dos 
Estados-Membros da UE a 64% e os fundos canalizados através da Comissão a 36%.  

O ECHO é a Direcção-Geral (DG) da Comissão Europeia responsável pela execução da ajuda 
humanitária da UE (Regulamento (CE) 1257/96). O mandato da DG ECHO engloba a 
assistência humanitária e a protecção civil, os dois principais instrumentos à disposição da UE 
para assegurar a prestação de assistência humanitária às vítimas de catástrofes e conflitos 
prolongados.

O ECHO executa o seu mandato concedendo financiamento a cerca de 200 parceiros: ONG, 
agências da ONU, organizações internacionais e agências especializadas dos 
Estados-Membros. A Comissão gere as suas actividades humanitárias a partir da sua sede em 
Bruxelas através de uma rede de mais de 40 gabinetes locais em todo o mundo. 

Recursos humanos e financeiros do ECHO

O orçamento médio gerido pela DG ECHO para as suas actividades de ajuda humanitária 
entre 2006 e 2010 foi de 889 milhões de euros por ano. Em 2010, o orçamento inicial de 835 
milhões de euros para estas actividades foi reforçado para 1 115 milhões de euros, por várias 
vezes, para responder a novas crises e catástrofes naturais que ocorreram ao longo do ano, ou 
seja, as duas imensas catástrofes no Haiti e no Paquistão e as crises alimentares no Sahel.  
Comparando com o orçamento de 2009, verificou-se um aumento de 21,8%.  O orçamento de 
2009, comparado com o de 2008, diminuiu 0,8%. 

As acções humanitárias são financiadas ao abrigo do título 23 do orçamento da CE para a 
ajuda humanitária e a protecção civil. Com a aprovação da autoridade orçamental, o 
orçamento da ajuda humanitária da UE pode ser reforçado, mobilizando fundos da reserva 
para ajudas de emergência (RAE) - título 40 para responder a necessidades decorrentes de 
acontecimentos imprevisíveis.  Outras fontes incluem transacções de outras rubricas 
orçamentais como a rubrica Ajuda Externa e, no caso dos países ACP, as reservas FED 
(pacote-B). No decurso dos 18 anos da sua existência, a DG ECHO necessitou de reforços 
orçamentais todos os anos. A utilização média da reserva para ajudas de emergência nos 
últimos 5 anos foi de 127 milhões de euros por ano enquanto a utilização média dos fundos 
FED durante o mesmo período foi de 44 milhões de euros por ano. 

No final de 2010, os recursos humanos na sede da DG ECHO elevavam-se a 289 
funcionários. O número de peritos externos no terreno era de 107 e nos gabinetes locais da 
DG ECHO trabalhavam 306 funcionários locais. Assim, no final de 2010, existia um total de 
413 funcionários a trabalhar nos gabinetes locais da DG ECHO. Comparando com 2009, 
deu-se um aumento no número de funcionários tanto na sede como no terreno. O número de 
funcionários da sede aumentou 17% enquanto o número total de funcionários a trabalhar no 
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terreno aumentou 5%. 

Em 2010, a parte do financiamento do ECHO canalizado através de ONG aumentou de 44% 
em 2008 para 50% em 2010. Durante o mesmo período, a parte de financiamento assumida 
pela ONU diminuiu de 46% para 39%. Em 2008, a percentagem de financiamento afectada à 
ONU (46%) era particularmente elevada devido à crise alimentar para a qual foram 
executadas acções sobretudo pelo PAM. Em 2010, outras OI receberam 11% do 
financiamento do ECHO. Este número representou um decréscimo comparando com 14% em 
2009 e um ligeiro aumento comparando com 10% em 2008. 

De acordo com a repartição geográfica do financiamento da assistência humanitária pelo 
ECHO, o maior beneficiário em 2010 foi a África com 42% do financiamento, seguida da 
Ásia, América Latina, Caraíbas e Pacífico com 39%. Comparando com 2009, o financiamento 
para a África em 2010 diminuiu em 9% enquanto o financiamento para a Ásia, América 
Latina, Caraíbas e Pacífico aumentou em 12%.  O motivo para este aumento deveu-se às duas 
grandes catástrofes no Haiti e no Paquistão em 2010.

O financiamento para assistência não geográfica, ou seja, desenvolvimento de capacidades, 
subvenções e serviços, informação, a iniciativa de estudo e rede de assistência humanitária 
NOHA1, permaneceu em 4%.

O sistema de controlo do ECHO

Os acordos sobre acções humanitárias do ECHO com ONG parceiras são executados segundo 
o método da gestão centralizada directa. Os acordos com a ONU e outras OI são geridos 
segundo o modo de gestão conjunta.
Em 2010, 53,4% dos contratos assinados pelo ECHO foram geridos de acordo com a gestão 
centralizada directa e 46,4% de acordo com o princípio da gestão conjunta.

Devido à sua natureza, a gestão centralizada directa assegura uma maior responsabilização. 
Apesar da sua designação, as tarefas relacionadas com a execução e controlo orçamentais não 
são geridas conjuntamente no caso da gestão conjunta.  Em vez disso, são delegadas em 
organizações internacionais para serem executadas de acordo com os seus próprios 
procedimentos de contabilidade, auditoria, controlo interno e aplicáveis a contratos públicos, 
desde que estes respeitem os padrões internacionalmente aceites. Devido ao princípio da 
auditoria exclusiva ou única, a Comissão não efectua auditorias.  Em vez disso, conduz 
missões de acompanhamento no terreno e verificação. O método de gestão conjunta das 
organizações internacionais tem sido repetidamente criticado tanto pelo TCE como pelo 
Parlamento no contexto do procedimento de quitação. O objecto das críticas tem sido a falta 
de coerência, a rigidez e as diversas fontes de confusão provenientes das múltiplas camadas 
de legislação, que constituem uma das principais causas de erros. Uma crítica importante tem 
sido também a deficiência em termos de controlo e seguimento da utilização dos fundos da 
UE. 

A proposta da Comissão de revisão do Regulamento Financeiro (RF) aborda esta questão, 

                                               
1 Network on Humanitarian Assistance



PE469.994v01-00 14/16 PR\874732PT.doc

PT

substituindo o método de gestão conjunta pelo de gestão indirecta. Para reforçar a 
responsabilidade das partes que gerem o orçamento pela Comissão, o novo método 
obrigá-las-á a apresentar à Comissão: 
a) um relatório sobre a execução das tarefas confiadas, 
b) as contas relativas às despesas incorridas no âmbito da execução das tarefas confiadas, 
c) um resumo dos resultados de todas as auditorias e controlos efectuados disponíveis, 
incluindo uma análise das deficiências sistemáticas ou recorrentes bem como das medidas 
correctivas adoptadas ou planeadas, 
uma declaração de fiabilidade da gestão acompanhada de um parecer de auditoria 
independente.

Porém, segundo a proposta do RF, as obrigações acima referidas não prejudicam o 
estabelecido nos acordos celebrados com as organizações internacionais (OI), de modo a ter 
em consideração as especificidades das relações externas. As OI não se encontram sujeitas ao 
RF e qualquer obrigação relativa à aplicação dos fundos da UE tem de ser acordada com 
aquelas através da negociação de acordos quadro ou de contribuição. 
O relator é de opinião que os requisitos de responsabilização e controlo definidos para a 
gestão indirecta, nomeadamente em termos de acesso a relatórios de auditoria, devem ser 
válidos para as OI, ou seja, a ONU, a família da Cruz Vermelha e a OIM. O acesso aos 
relatórios de auditorias internas de parceiros do ECHO é essencial para verificar a sua boa 
gestão financeira. 

Acordo quadro de parceria
As relações entre o ECHO e as ONG regem-se pelos acordos quadro de parceria, que definem 
os papéis e as responsabilidades nas acções humanitárias financiadas pela UE. O actual 
acordo quadro de parceria entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2008 e é válido até 31 de 
Dezembro de 2012. Os mecanismos de controlo interno do acordo quadro de parceria 
consistem em avaliações regulares dos parceiros, controlos ex-ante na selecção de projectos e 
antes da sua assinatura, acompanhamento regular durante a sua execução, auditoria ex-post
após a sua conclusão e avaliações.

Selecção e avaliação de parceiros 
A assinatura do acordo quadro de parceria baseia-se numa avaliação pela Comissão do 
cumprimento por parte das organizações humanitárias das condições definidas no 
Regulamento da ajuda humanitária e no Regulamento Financeiro. Após a assinatura do acordo 
quadro de parceria, os parceiros são afectados aos mecanismos de controlo A ou P. Esta 
divisão foi introduzida pelo acordo quadro de parceria 2008 para facilitar e melhorar a 
eficiência da cooperação entre a Comissão e os seus parceiros.

O estatuto do mecanismo de controlo P ("P" de Prévia avaliação ou Procedimentos próprios) é 
concedido aos parceiros do ECHO com base numa avaliação ex-ante. A DG ECHO avalia a 
capacidade técnica, ou seja, o sistema de controlo interno e a gestão de riscos, os 
procedimentos da entidade, a solidez financeira e as normas e procedimentos aplicáveis aos 
contratos públicos dos seus parceiros. O mecanismo de controlo P é, assim, aplicável a acções 
em que os procedimentos financeiros, de controlo interno e aplicáveis aos contratos públicos 
da autoridade contratante são reconhecidos como equivalentes aos padrões internacionalmente 
aceites. Deste modo, os parceiros do mecanismo de controlo P podem: 
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a) utilizar os seus próprios procedimentos aplicáveis a contratos públicos, 
b) cumprir as disposições dos capítulos 2 (disposição geral sobre, por exemplo, concursos e 
contratos públicos éticos e transparentes) e 4 (regras especiais) do anexo IV do acordo quadro 
de parceria,
c) as acções dos parceiros do mecanismo de controlo P não se encontram sujeitas a limites 
contratuais de financiamento.
O mecanismo de controlo P prevê alguns controlos relacionados com os relatórios finais, o 
acompanhamento e auditorias ex-post sobre a aplicação das próprias normas e procedimentos 
da organização humanitária. 
Ao contrário dos parceiros do mecanismo de controlo A, poucas auditorias dos sistemas de 
controlo interno são efectuadas. 

O mecanismo de controlo A ("A"de Acompanhamento relacionado com a acção) não requer o 
mesmo nível de garantia ex-ante no que respeita aos procedimentos financeiros, de controlo 
interno e aplicáveis aos contratos públicos dos parceiros do ECHO. Centra-se no
acompanhamento da aplicação das acções, em controlos mais extensos relacionados com os 
relatórios finais e sustentados por auditorias ex-post das acções e no cumprimento das 
condições do acordo quadro de parceria. Deste modo, os parceiros que executam acções ao 
abrigo do mecanismo de controlo A têm:
a) um tecto de financiamento máximo e 
b) a obrigação de cumprir o texto integral do anexo IV, incluindo o ponto 3, que define os 
procedimentos aplicáveis aos contratos públicos, e as orientações em matéria de ajuda 
humanitária da DG ECHO sobre concursos públicos. 

O ECHO efectuou também uma avaliação periódica das organizações humanitárias 
signatárias (artigo 12.° do acordo quadro de parceria) num processo em duas fases.

Resultados da avaliação periódica em 2008, 2009 e 2010
Os resultados das avaliações anuais em 2008, 2009 e 2010 demonstram que desde a assinatura 
do acordo quadro de parceria o número de parceiros ao abrigo do mecanismo de controlo A 
aumentou de 22% para 44% enquanto a percentagem de parceiros ao abrigo do mecanismo de 
controlo P baixou de 78% para 56%. Actualmente, num total de 182 parceiros, 79 estão 
inseridos no mecanismo de controlo A e 93 no mecanismo de controlo P.

Acompanhamento da execução dos projectos
Além da avaliação regular dos parceiros e do controlo ex-ante para avaliar a adequação dos 
mesmos, a DG ECHO segue de perto a execução e o acompanhamento dos projectos por 
peritos em gabinetes e no terreno, as visitas regulares por funcionários dos gabinetes locais, 
auditores e gestores, e os relatórios obrigatórios dos parceiros após a conclusão da acção para 
fundamentarem as suas despesas.  São efectuadas, aproximadamente, 10 avaliações em média 
por ano, centradas em acções executadas em países de dimensão significativa (ou seja, acções 
que recebam financiamento atingindo cerca de 50 milhões de euros e que não tenham sido 
avaliadas nos últimos três anos), parceiros e questões temáticas.

Auditorias
O Sector de Auditorias Externas da DG ECHO efectua auditorias às actividades dos parceiros 
e contratantes externos. Esta estratégia de auditorias baseia-se numa abordagem dupla, ou 
seja, auditorias na sede, ciclicamente, para projectos concluídos e no campo para projectos em 
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curso. As auditorias nas sedes dos parceiros são efectuadas de dois em dois ou de quatro em 
quatro anos, o que deve assegurar uma cobertura anual de 25-30%. Os resultados destas 
auditorias são analisados pelos funcionários da Comissão e medidas de seguimento adequadas 
são adoptadas, tais como recuperação de fundos. 

A Estrutura de Auditoria Interna fornece garantias e serviços de consulta destinados a 
produzir uma mais valia e melhorar o funcionamento do ECHO. Faz recomendações sobre a 
melhoria da eficácia da gestão de riscos, dos processos de controlo e governação.

ONU
As relações entre o ECHO e a ONU regem-se pelo acordo quadro financeiro e administrativo 
(FAFA). 
Em primeiro lugar, a Comissão efectua uma avaliação dos mecanismos de controlo financeiro 
dos seus parceiros da ONU, através da análise dos quatro pilares, para assegurar que cumprem 
os padrões internacionais. A Comissão efectua, igualmente, missões de acompanhamento no 
terreno e verificação. Embora não faça parte dos procedimentos de acompanhamento da 
Comissão, o TCE verifica a elegibilidade de uma amostra de despesas efectuadas através de 
organizações da ONU no âmbito da sua auditoria financeira anual das contas da Comissão.


