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SUGESTÕES

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

1. Sublinha que a União Europeia deve reforçar a sua capacidade de reacção face às grandes 
catástrofes naturais; nesta perspectiva, relembra que o Parlamento Europeu defende há já 
muitos anos um orçamento humanitário mais realista a fim de evitar o sub-financiamento 
crónico das rubricas orçamentais em causa e de poder garantir uma margem de manobra 
financeira ao longo de todo o ano orçamental, bem como de manter um equilíbrio coerente 
entre o financiamento de acções destinadas a prevenir as catástrofes humanitárias e de 
acções destinadas a responder rapidamente às situações de emergência, quer naturais quer 
causadas pelo homem; congratula-se com a recente Comunicação da Comissão Europeia 
sobre o quadro financeiro plurianual 2014-2020, que prevê um aumento do orçamento do 
instrumento de ajuda humanitária, ou seja 6,4 mil milhões de euros para o período em 
causa (isto é, uma média anual de 915 milhões de euros contra 813 milhões de euros para 
2007-2013); constata igualmente com satisfação um aumento para 2,5 mil milhões de 
euros da reserva de ajuda de emergência para o mesmo período e a proposta de transferir 
os fundos não utilizados da reserva para o ano seguinte, e solicita à Comissão que esses 
fundos sejam principalmente destinados a necessidades humanitárias urgentes;

2. Solicita que o orçamento da UE apoie medidas destinadas a antecipar catástrofes, 
preparar-se para as mesmas, preveni-las e reagir mais rapidamente, bem como permitir 
lançar de maneira mais flexível acções de desenvolvimento para sair das situações de 
crise; lamenta que os progressos concretos no domínio da interligação entre a ajuda de 
emergência, a reabilitação e o desenvolvimento permaneçam limitados, apesar da 
multiplicação dos compromissos políticos durante os últimos anos; solicita portanto que 
sejam empregues mais meios e que estes sejam mais bem geridos a fim de assegurar a 
continuidade da ajuda na fase de transição entre a urgência e o desenvolvimento, e que a 
reflexão se oriente para uma maior flexibilidade e complementaridade dos dispositivos 
financeiros existentes, em particular no quadro dos documentos de estratégia por país e 
região do FED e do ICD; apela a um apoio especial às crianças, às mulheres grávidas e às 
mães de filhos pequenos, proporcionando-lhes alimentos, roupas, meios de evacuação e 
de transporte, bem como equipamentos médicos, a fim de evitar gravidezes indesejadas e 
doenças sexualmente transmissíveis, acções prioritárias ao abrigo dos mecanismos 
financeiros existentes;

3. Recomenda que esta fase transitória de reabilitação entre a ajuda de emergência e o 
desenvolvimento se concentre principalmente no reforço das capacidades das instituições 
locais e numa forte participação das ONG e das associações locais nas fases de 
planeamento e execução, a fim de facilitar e estabelecer as bases de programas de 
desenvolvimento humano de elevada qualidade e eficazes;

4. Reconhece o benefício da procura de novas modalidades de financiamento pela DG 
ECHO, juntamente com os seus parceiros; apela simultaneamente a que se respeite a 
diversidade dos agentes no quadro do financiamento e da implementação de programas 
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humanitários europeus – Nações Unidas, Movimento Internacional da Cruz Vermelha e 
do Crescente Vermelho, ONG –, uma vez que as catástrofes assumem frequentemente um 
carácter transnacional e requerem reacções multilaterais e coordenadas; encoraja o 
trabalho de reforço das capacidades dos agentes locais e o aumento da capacidade de 
avaliação e reacção rápidas no terreno através dos serviços da Direcção Geral da Ajuda 
Humanitária e dos peritos presentes no terreno;

5. Sublinha o trabalho de qualidade dos parceiros da DG ECHO, conseguido graças a um 
método de selecção eficaz – como o Contrato-Quadro de Parceria – e à elaboração de 
normas e práticas destinadas ao campo humanitário; sublinha também que o controlo 
efectivo da utilização dos fundos no quadro de auditorias efectuadas aos parceiros por 
gabinetes privados é essencial e contribui para a legitimação do sector humanitário; 
contudo, a fim de manter a diversidade dos parceiros e garantir o acesso das pequenas e 
médias ONG aos fundos, assinala a complexidade dos procedimentos administrativos de 
acesso e os encargos administrativos excessivos, muito onerosos para as ONG, bem como 
as dificuldades encontradas face às auditorias devido à falta de recursos humanos, e 
defende uma adaptação dos instrumentos utilizados às lógicas do sector humanitário e às 
necessidades locais, a fim de que a assistência humanitária seja orientada de forma 
adequada e de que a coordenação da acção das várias organizações de socorro presentes 
no terreno tenha início numa fase precoce;

6. Saúda os esforços feitos pela DG ECHO a fim de promover a utilização de abordagens 
inovadoras como a “cash-based approach”, e em especial as transferências incondicionais 
que têm por alvo os grupos mais vulneráveis; constata que essas abordagens, utilizando os 
mercados locais, podem ser mais eficazes e não implicam necessariamente um risco 
fiduciário mais elevado que a assistência em espécie; encoraja assim a DG ECHO a 
continuar a desenvolver as “cash-based approaches” e a incitar os seus parceiros a utilizá-
las.
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