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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão Especial sobre os Desafios Políticos e os 
Recursos Orçamentais para uma União Europeia Sustentável Após 2013, competente quanto à 
matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que, em muitas partes do mundo, a degradação ambiental é uma das 
principais causas de privações humanas e que o facto de os alicerces ambientais do 
desenvolvimento não serem tidos em devida conta pode reduzir consideravelmente ou 
mesmo anular a eficácia da ajuda, enquanto que o tratamento das questões ambientais 
pode reforçar o seu valor,

B. Considerando que o Grupo de orientação sobre o financiamento inovador para o 
desenvolvimento calcula que a falta de financiamento no que diz respeito aos esforços 
para realizar os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) até 2015, assim como 
para atingir o objectivo de 0,7% do RNB de ajuda pública ao desenvolvimento e para 
alcançar os objectivos relativos à crise ambiental é de 324 a 336 mil milhões de dólares 
por ano no período de 2012 a 2017,

C. Considerando que o crescimento da economia global não foi acompanhado pela 
introdução de meios efectivos de cobrança de impostos para fazer a actividade económica 
global pagar por bens públicos globais,

D. Considerando que são necessários mecanismos de financiamento inovador caso se 
pretenda realizar os ODM e honrar os nossos compromissos em matéria de atenuação e 
adaptação às alterações climáticas,

1. Recorda que o prazo de 2015 para a realização dos ODM e do objectivo colectivo de 
0,7% do RNB para a APD se situa no horizonte temporal do próximo Quadro Financeiro 
Plurianual e que existe um risco real de que a UE não venha a honrar os seus 
compromissos internacionais com o desenvolvimento; recorda também que os ODM 
constituem aspirações mínimas e que, mesmo que todos os objectivos sejam atingidos, 
ainda será necessário um financiamento adicional significativo para lutar contra a pobreza 
e para melhorar os níveis de saúde e educação da população pobre do mundo; insiste, 
portanto, em que um objectivo de referência de 20% da assistência atribuída pela 
Comissão a título dos programas por países abrangidos pelo Instrumento de Cooperação 
para o Desenvolvimento seja inscrito para ensino primário e secundário e aos cuidados 
básicos de saúde;

2. Recorda que, desde a altura em que os ODM foram acordados, o mundo passou por um 
processo acelerado de globalização e enfrenta uma crise financeira sem precedentes; 
salienta a importância de os Estados-Membros continuarem a lutar pela realização desses 
objectivos;

3. Chama a atenção para a necessidade de desenvolver um mecanismo de solidariedade 
global como forma de realizar os ODM; recorda, simultaneamente, que os paraísos 
fiscais, a avaliação deformada das transacções comerciais e a fuga de capitais constituem 
um enorme obstáculo ao desenvolvimento nos países pobres; insta portanto, e uma vez 
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mais, a UE a tomar iniciativas no âmbito do G20, da OCDE e no interior de si própria 
para suprimir os paraísos fiscais e as disposições fiscais nocivas;

4. Salienta que o relatório da Taskforce sobre Transacções Financeiras para o 
Desenvolvimento, encomendado pelo Grupo de orientação sobre o financiamento 
inovador para o desenvolvimento, conclui que a imposição de uma taxa internacional 
sobre transacções de divisas e a aplicação de um imposto sobre todas as transacções 
financeiras são técnica, económica e legalmente viáveis;

5. Solicita à Comissão que proponha a introdução de um imposto sobre as transacções 
financeiras (ITF) a nível europeu, tendo em conta as suas numerosas vantagens: pode 
ajudar a estabilizar os mercados e a colectar fundos para a consolidação orçamental 
nacional, assim como contribuir para erradicar a pobreza e tratar das alterações 
climáticas;

6. Recorda que o financiamento inovador para o desenvolvimento não é concebido para 
substituir a APD, mas como seu complemento; considera que a introdução de um ITF 
deve, portanto, ser articulada com um compromisso mais vinculativo por parte de todos 
os Estados-Membros de realizar o objectivo de 0,7% de despesas com a APD e de prestar 
financiamento adicional no domínio das alterações climáticas;

7. Salienta que uma das razões pelas quais os ODM não têm sido realizados é o não 
reconhecimento dos contributos do ambiente, dos recursos naturais e dos ecossistemas 
para o desenvolvimento humano e a erradicação da pobreza; lamenta, neste contexto, o 
facto de que, actualmente, apenas 3% da APD europeia seja consagrada a despesas com 
questões ambientais; insta a Comissão a assegurar que as questões ambientais sejam 
integradas em todas as políticas externas e instrumentos financeiros, tendo em conta, 
nomeadamente, o actual desafio das alterações climáticas e da perda de biodiversidade;

8. Salienta que o Quadro Financeiro Plurianual deve tratar das seguintes questões, entre 
outras: realização dos ODM, alterações climáticas, contenção da perda de biodiversidade 
e sobreconsumo de recursos; salienta que o Quadro Financeiro Plurianual deve, 
nomeadamente, apoiar a coerência das políticas, por exemplo, garantindo que alguns 
tipos de despesas da UE com a agricultura, as pescas, o comércio internacional e a 
energia não sejam directamente incompatíveis com os objectivos da política de 
desenvolvimento;

9. Solicita um aumento significativo do limite máximo de dotações da categoria 4 do QFP, 
em particular para o ICD, tendo em conta que, durante os últimos sete anos, apesar de 
terem sido realizados alguns progressos para reduzir a pobreza, devido à inadequada 
eficácia e coordenação da ajuda, assim como ao impacto das diversas catástrofes naturais 
e das crises alimentar, financeira e económica, nomeadamente na África subsaariana e no 
Sudeste Asiático, muito mais tem que ser feito; salienta igualmente o facto de que alguns 
recursos do ICD têm sido reafectados a favor de novas actividades não ODM;

10. Salienta o facto de que os mecanismos da ajuda ao desenvolvimento devem também
procurar promover a criação de riqueza, uma vez que esta continua a constituir um 
instrumento crucial para a redução da pobreza; recorda que, anualmente, os países em 
desenvolvimento perdem um montante estimado em 800 mil milhões de euros através da 
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saída ilícita de capitais, um fenómeno cuja prevenção poderá tornar-se decisiva para 
aliviar a pobreza e realizar os ODM;

11. Nota que, nos últimos anos, os fundos disponíveis para tratar de catástrofes naturais e 
humanitárias urgentes têm sido insuficientes e salienta que as alterações climáticas estão 
a tornar as catástrofes naturais cada vez mais frequentes; solicita, portanto, mais 
financiamento para Instrumento de Ajuda Humanitária e para a Reserva para ajudas de 
emergência;

12. Solicita que seja estabelecido na categoria 4 do QFP um mecanismo de flexibilidade 
convenientemente financiado para, no futuro, tratar eficiente e rapidamente de 
acontecimentos imprevistos, como a crise alimentar e a crise económica global;

13. Salienta que todo e qualquer financiamento adicional no domínio da política de 
desenvolvimento deve ser coordenado e criar sinergias efectivas com os programas de 
desenvolvimento dos Estados-Membros e os esforços da comunidade internacional em 
geral, a fim de assegurar um verdadeiro valor acrescentado a nível europeu;

14. Insiste em que os compromissos de despesas, existentes e futuros, destinados a ajudar os 
países em desenvolvimento a lutar contra as alterações climáticas ou a adaptarem-se às 
suas consequências sejam adicionais relativamente aos actuais orçamentos do 
desenvolvimento, mantendo um nível de coerência adequado entre as duas políticas; 
solicita o estabelecimento de uma rubrica orçamental separada para o financiamento de 
medidas de luta contra as alterações climáticas; 

15. Considera que a canalização de fundos para África através de três instrumentos diferentes 
é ineficaz e não responde aos desejos de África de se desenvolver como um continente 
unificado; recomenda, portanto, o desenvolvimento de um único instrumento de 
financiamento para África, tendo em conta a parceria estratégica comum África-UE; 
solicita, além disso, maior assistência ao desenvolvimento de capacidades das instituições 
da União Africana;

16. Solicita à UE que intensifique os seus esforços para aliviar a situação humanitária em 
todas as zonas de conflito, incluindo a Palestina, nomeadamente através do seu apoio à 
UNRWA e da sua assistência à preparação dos palestinianos para a condição de Estado;

17. Insiste em que, nos termos do artigo 208.º do TFUE, a UE deve honrar os compromissos 
decorrentes da sua política de coerência para o desenvolvimento, incluindo através de 
uma reforma e redução substanciais das subvenções agrícolas e que, em particular, ponha 
termo às exportações de excedentes retirados do mercado europeu em consequência de 
mecanismos inovadores ao nível dos preços e dos reembolsos à exportação, tendo em 
conta os seus efeitos prejudiciais para os agricultores do mundo em desenvolvimento;

18. Nota com preocupação que a ajuda da UE beneficia proporcionalmente mais os países de 
médio rendimento que os países de baixo rendimento; salienta, em particular, que a 
programação da ajuda da UE destinada a aumentar a capacidade de adaptação dos países 
em desenvolvimento aos requisitos da concorrência internacional beneficia os países de 
médio rendimento em particular, e não os países de baixo rendimento, que são menos 
atractivos para o investimento estrangeiro;



PE454.368v02-00 6/8 AD\854958PT.doc

PT

19. Sugere que a UE reavalie a sua relação de doador com os países de médio rendimento, 
uma vez que muitas economias emergentes ultrapassaram a cooperação para o 
desenvolvimento tradicional; deseja que, em vez disso, a UE concentre financiamento 
sobre os grupos de população mais carecidos desses países e sobre os países mais pobres, 
especialmente nos países menos desenvolvidos;

20. Salienta que têm que ser desenvolvidos e apoiados pela Comissão mecanismos de 
financiamento inovador em muito maior escala que actualmente, a fim de criar 
financiamento inclusivo e prestar apoio efectivo às PME e às microentidades no mundo 
em desenvolvimento; considera que isto pode ser feito com diversos instrumentos, como 
garantias de crédito e fundos renováveis, em cooperação com bancos locais e 
organizações com especialização específica no domínio das microfinanças, reforçando 
assim significativamente a capacidade de alavancagem do orçamento da UE para o 
desenvolvimento, e considera, além disso, que tal exige uma cooperação estreita com as 
instituições financeiras internacionais e bilaterais;

21. Solicita ao Conselho e à Comissão que promovam e trabalhem para a implementação dos 
seguintes instrumentos de financiamento inovadores para o desenvolvimento: um imposto 
sobre as transacções financeiras, taxas sobre os transportes, luta contra a fuga de capitais, 
redução dos custos de reembolsos e moratórias ou anulação de dívidas;

22. Salienta que, apesar de poder agir como forma de alavanca para os países em 
desenvolvimento, a ajuda não é suficiente para garantir um desenvolvimento sustentável 
e duradouro; solicita, portanto, aos países em desenvolvimento que reforcem e mobilizem 
os seus recursos internos, que associem o sector privado interno e o seu governo local 
efectivamente à realização da agenda ODM e que façam por conseguir uma maior 
apropriação dos seus próprios projectos ODM;

23. Recorda que o Tratado de Lisboa suprimiu o obstáculo formal à integração do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento (FED) no orçamento geral da UE; solicita portanto, uma 
vez mais, a integração do FED no orçamento, a fim de aumentar o controlo parlamentar 
sobre as despesas com o desenvolvimento nos países ACP e de tornar a política de 
desenvolvimento mais coerente e eficiente; insiste, porém, em que a integração do FED 
no orçamento não deve conduzir a uma redução global das despesas com o 
desenvolvimento no que diz respeito aos dois instrumentos separados existentes e deve 
garantir a previsibilidade; salienta também a necessidade de acautelar os interesses dos 
países ACP, i.e., através da preservação dos fundos para o desenvolvimento a favor dos 
países ACP no interior do orçamento da UE;

24. Solicita, aquando da elaboração do Quadro Financeiro Plurianual, um aumento 
substancial do montante de empréstimos do BEI coberto pela garantia da UE, a fim de 
impulsionar a efectividade e a visibilidade da acção da UE para além das suas fronteiras, 
de modo a realizar os objectivos da política externa da UE consagrados no Tratado de 
Lisboa;

25. Solicita ao BEI que apresente à Comissão todas as informações necessárias, consagrando 
uma secção específica do relatório anual sobre as operações de financiamento do BEI a 
uma avaliação pormenorizada das medidas tomadas por este último para cumprir as 
disposições do seu actual mandato, excluindo do âmbito da garantia todas as operações 
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que possam permitir ou contribuir, directa ou indirectamente, para qualquer forma de 
evasão fiscal, e prestando particular atenção às operações do BEI que utilizam veículos 
financeiros situados em centros financeiros offshore;

26. Nota com preocupação que a ajuda da UE não foca claramente a erradicação da pobreza; 
recorda que o conceito de “desenvolvimento”, baseado em critérios qualitativos que 
abrangem a qualidade de vida e a melhoria das condições de vida, não deve ser 
confundido com o conceito de crescimento económico, medido pelo aumento do PIB; 
insta, portanto, a Comissão a abster-se de uma simples política de desenvolvimento 
"orientada para as exportações", e, em vez disso, a canalizar a sua assistência para os 
mais vulneráveis, o que implica o desenvolvimento de uma estratégia a favor dos pobres, 
através do financiamento de objectivos a longo prazo, como a saúde, a educação, o acesso 
à energia nas zonas rurais, os pequenos agricultores, etc.;

27. Insiste em que todas as despesas abrangidas por rubricas orçamentais do domínio do 
desenvolvimento sejam orientadas para o desenvolvimento económico e social e 
concebidas de forma a cumprir os critérios dos ODM estabelecidos pela definição da 
Comissão de Assistência ao Desenvolvimento da OCDE, e solicita medidas legais de 
compartimentação estanque para garantir que os orçamentos para o desenvolvimento não 
sejam absorvidos para outros fins;

28. Insiste sobre verdadeiras e efectivas competências de controlo do Parlamento 
relativamente à implementação de todos os programas de desenvolvimento da UE, como 
estipulado no artigo 290.º do TFUE;

29. Solicita que os procedimentos relativos a concursos públicos e mecanismos de reembolso 
sejam simplificados, acelerados e tornados mais transparentes.

30. Solicita que seja elaborada legislação vinculativa a nível nacional e da UE para assegurar 
que os compromissos em matéria de objectivos da ajuda sejam cumpridos;

31. Solicita que uma maior proporção do montante da ajuda seja destinada à agricultura de 
pequena escala, ao desenvolvimento rural, à saúde e à educação.
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