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SUGESTÕES

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

1. Alerta a Comissão e os Estados-Membros para o facto de, sem a concessão de 
financiamento adicional para a ajuda ao desenvolvimento, correrem o risco de não 
cumprir os seus compromissos internacionais no âmbito dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio (ODM) e de ficar muito aquém do compromisso coletivo da 
UE de afetar 0,7% do RNB à APD até 2015, e recorda que a maioria dos Estados-
Membros não cumprirá os seus compromissos relativos à quota do RNB consagrada à 
APD no mesmo ano;

2. Lamenta que o nível total de autorizações no âmbito do Instrumento de Cooperação para o 
Desenvolvimento (ICD), como proposto pela Comissão no seu projeto de orçamento para 
o exercício de 2013, registe um aumento inferior à inflação prevista e que o nível total de 
pagamentos do ICD seja inferior ao de 2012; 

3. Insiste em que a UE e os Estados-Membros encarem com seriedade a sua parceria com os 
países em desenvolvimento beneficiários de financiamento a título do ICD, realçando que 
a previsibilidade a longo prazo constitui um elemento essencial desta parceria; insiste em 
que as populações mais pobres e mais vulneráveis dos países beneficiários do ICD não 
suportem o ónus do aumento substancial do financiamento do Instrumento Europeu de 
Vizinhança e Parceria em resposta à "Primavera Árabe".

4. Lamenta, em especial, as reduções drásticas operadas nos programas geográficos 
financiados pelo ICD na Ásia, na Ásia Central, no Iraque, no Irão e no Iémen; considera 
que, dado que estes programas pressupõem a realização de esforços consideráveis para 
lograr os resultados pretendidos em termos de combate à pobreza, de democracia e de 
direitos humanos, merecem mais, e não menos, atenção e apoio financeiro; 

5. É, em princípio, favorável ao aumento significativo do financiamento do programa 
temático do ICD sobre o meio ambiente e a gestão sustentável dos recursos naturais; 
compreende que a Comissão procure um apoio adicional para promover as energias 
sustentáveis nos países em desenvolvimento tendo em vista a preparação da Conferência 
Rio+20 da ONU em 2012 e para financiar a recém-anunciada iniciativa da UE sobre o 
desenvolvimento dinamizador ("Energising Development"), que aborda as desigualdades 
em matéria de energia no mundo em desenvolvimento; reafirma, porém, que o 
financiamento da luta contra as alterações climáticas tem de ser adicional ao 
financiamento do desenvolvimento atualmente programado e que os fundos destinados 
aos setores-chave dos ODM, como a educação e saúde, não devem ser desviados para a 
ação climática;

6. Insta a Comissão a prever financiamento para melhorar o acesso aos seguros, em especial, 
de saúde e de pensão, nos países em desenvolvimento; incentiva a Comissão a apoiar os 
países parceiros na implementação de sistemas de seguro que cubram os segmentos mais 
carenciados e vulneráveis da sociedade; está o está convicto de que, se estes regimes 
estiverem bem concebidos, poderão não apenas ajudar as pessoas a escapar à pobreza e 
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reforçar a resistência dos mais vulneráveis através da proteção dos seus bens, mas também 
promover uma maior coesão social e um crescimento mais inclusivo.


