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SUGESTÕES

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

1. Realça que as políticas de comércio, de investimento e de desenvolvimento da UE estão 
interligadas e que o artigo 208.º do Tratado de Lisboa consagra o princípio da coerência 
entre políticas numa perspetiva de desenvolvimento, exigindo que os objetivos da 
cooperação para o desenvolvimento sejam tidos em devida consideração nas políticas 
suscetíveis de afetar os países em desenvolvimento; salienta também a importância de as 
políticas da União Europeia em matéria de investimentos serem orientadas para opções 
financeiras que incluam uma avaliação real do impacto social;

2. Sublinha que o investimento e o financiamento privados são, provavelmente, o principal 
motor do crescimento sustentável, que deverá rondar os 5 % nos países em 
desenvolvimento nos próximos anos; reconhece que o investimento e o financiamento 
privados podem ajudar a apoiar as empresas e as economias locais e criar empregos 
decentes – e, por conseguinte, conduzir à erradicação da pobreza –, desde que o 
investimento direto estrangeiro seja adequadamente regulado e vinculado a melhorias 
concretas nas economias dos países parceiros, por exemplo, através de transferências de 
tecnologia e oportunidades de formação para a mão de obra local; considera que, nestas 
circunstâncias, as parcerias público-privadas (PPP) podem beneficiar os países menos 
desenvolvidos, uma vez que o risco desproporcionado de investimento não incentiva 
suficientemente os investimentos privados; realça que as futuras PPP enquadradas na 
agenda para o desenvolvimento pós-2015 deverão visar a redução da pobreza e os outros 
objetivos de desenvolvimento sustentável e ser consentâneas com os planos de 
desenvolvimento nacionais dos países parceiros;

3. Faz notar que PPP bem estruturadas e eficientemente implementadas podem proporcionar 
muitos benefícios, tais como a inovação, uma maior eficiência na utilização dos recursos e 
a garantia e o controlo de qualidade; observa também que é necessário avaliar as PPP nos 
países em desenvolvimento com base na sua capacidade de produzirem resultados em 
termos de desenvolvimento, bem como assegurar uma repartição justa dos riscos entre os 
setores público e privado; salienta que as PPP nos países em desenvolvimento têm sido 
maioritariamente concentradas nos setores da energia e das telecomunicações, enquanto a 
participação privada em infraestruturas sociais permanece rara; encoraja, portanto, as PPP 
cujo objetivo principal é a concretização dos objetivos de desenvolvimento sustentável;

4. Defende o aumento da assistência técnica – designadamente a formação de pessoal local e 
a partilha de tecnologias – aos governos dos países parceiros, a fim de aumentar a sua 
capacidade para reivindicarem a apropriação das PPP e assumirem a sua quota de 
responsabilidade pela gestão dos projetos das PPP, ajudando-os a implementarem sistemas 
bancários e administrações fiscais capazes de assegurarem a governação financeira e a 
gestão dos fundos públicos e privados; salienta que a experiência mostra que os contratos 
mal negociados de PPP podem aumentar o endividamento do Estado e insiste na 
implementação do quadro regulador em matéria de financiamento responsável;
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5. Apoia firmemente a difusão e a implementação efetivas e abrangentes dos Princípios 
Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos dentro e fora da UE 
e salienta a necessidade de serem tomadas todas as medidas políticas e legislativas 
necessárias para colmatar as lacunas na aplicação efetiva dos Princípios Orientadores das 
Nações Unidas, nomeadamente sobre o acesso à justiça;

6. Expressa preocupação com o facto de certas salvaguardas destinadas a garantirem uma 
utilização adequada dos dinheiros públicos nem sempre existirem; em particular, observa 
que os objetivos das PPP são frequentemente definidos em termos muito gerais, não 
havendo habitualmente critérios para avaliar objetivos específicos, mensuráveis, 
alcançáveis e oportunos; salienta que as PPP devem ser uma ferramenta que premeie o 
comportamento responsável das empresas privadas; como tal, considera que deve ser 
criado um quadro regulador sólido, de modo a assegurar que estes investimentos sejam 
conformes às normas sobre os direitos humanos, às normas sociais, às normas ambientais 
e às normas sobre a transparência, e o setor privado pague a sua quota-parte de impostos; 
chama também a atenção para o facto de que é necessária, para cada projeto de PPP 
beneficiário de ajuda pública ao desenvolvimento, uma avaliação de impacto ex ante 
relativa ao desenvolvimento na ótica da melhoria da situação dos mais pobres, que garanta 
os direitos das pessoas, especialmente o acesso à terra, à água e aos serviços sociais 
básicos; frisa a necessidade de definir em concertação com a sociedade civil, durante a 
fase preparatória dos projetos e aplicar efetivamente indicadores e controlos de resultados 
mensuráveis, bem como mecanismos de avaliação; salienta a importância do exercício da 
função formal consultiva e de controlo pelos parlamentos e pela sociedade civil, a fim de 
garantir a plena transparência, legitimidade e responsabilização; 

7. Considera que as PPP são uma solução inovadora essencial para o problema da crescente 
falta de investimento público; reconhece que as PPP podem constituir um desafio 
organizacional e institucional para o setor público, porque são de natureza complexa e 
requerem tipos de competências diferentes e novas instituições para a sua viabilização; 
realça, neste contexto, a importância da boa governação, do Estado de direito e de 
instituições públicas inclusivas, abertas e transparentes; reitera a importância da liderança 
da UE para o reforço do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável n.º 16, justiça e 
instituições eficazes, no contexto das negociações intergovernamentais relativas ao quadro 
de desenvolvimento global pós-2015; 

8. Insiste com a Comissão, uma vez que está exprimiu a vontade de alargar 
consideravelmente o recurso à combinação de subvenções com empréstimos nos próximos 
anos, para que aplique as recomendações do Relatório Especial do Tribunal de Contas 
Europeu sobre a combinação de subvenções com empréstimos e avalie o mecanismo de 
combinação de subvenções com empréstimos, particularmente em termos de 
desenvolvimento e adicionalidade financeira, de transparência e de responsabilização;

9. Convida a Comissão e os Estados-Membros a garantirem que as empresas envolvidas em 
PPP respeitem os princípios de responsabilidade social das empresas ao longo de todo o 
ciclo de vida dos projetos, nomeadamente respeitando o Pacto Global das Nações Unidas 
sobre os direitos humanos, os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas 
e Direitos Humanos, as normas laborais fundamentais da OIT, as normas ambientais e a 
Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção; considera que as Diretrizes da OCDE, 
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designadamente o seu capítulo IV relativo ao respeito dos direitos humanos, devem ser 
também tidas em conta ao longo do ciclo de vida dos projetos; convida a Comissão e os 
Estados-Membros a estabelecerem mecanismos de responsabilização fiscalizáveis; 

10. Incentiva a UE a apoiar o processo em curso de elaboração de um instrumento 
internacional juridicamente vinculativo das Nações Unidas sobre as grandes sociedades 
transnacionais e outros tipos de empresas relativo aos direitos humanos, uma vez que este 
clarificará as obrigações das sociedades transnacionais em matéria de direitos humanos, 
bem como as obrigações das sociedades em relação aos Estados, e estabelecerá vias de 
recurso eficazes para as vítimas, caso a jurisdição nacional seja claramente incapaz de 
proceder eficazmente contra essas sociedades;

11. Chama a atenção para o facto de as PME serem o motor da criação de riqueza e de 
emprego nos países em desenvolvimento, criando cerca de 90 % dos empregos; considera 
imprescindível o envolvimento crescente tanto do setor privado local – que é essencial 
para a mobilização dos recursos nacionais e a criação de emprego –, como das PME e das 
empresas start-up europeias nas PPP, a fim de mobilizar financiamentos a longo prazo, 
gerar inovação nas tecnologias e nos modelos de negócio e criar mecanismos 
responsabilização do setor privado;

12. Salienta que as agências para o desenvolvimento devem assegurar que os dinheiros 
públicos destinados ao desenvolvimento sejam utilizados para apoiar as redes económicas 
locais nos países em desenvolvimento e não sejam desviados para promover empresas 
privadas e multinacionais dos países doadores; salienta, em particular, que as PPP devem 
ter por objetivo reforçar as capacidades das microempresas e das pequenas e médias 
empresas nacionais;

13. Recorda que a União Europeia se esforça por promover a igualdade de género e assegurar 
a integração da dimensão de género em todas as suas ações; insta que a dimensão de 
género seja integrada no planeamento e na concretização das PPP, por exemplo, utilizando 
dados e análises desagregados por género para realizar investimentos para um fim 
específico e estabelecendo indicadores de desempenho nos contratos para avaliar os 
benefícios para as mulheres; recomenda, neste contexto, um maior apoio para as PME 
locais, em especial para as mulheres empresárias, por forma a que possam lucrar com o 
crescimento impulsionado pelo setor privado; 

14. Sugere que a Comissão favoreça a criação de plataformas de diálogo estrutural com 
múltiplos intervenientes, que envolvam, por exemplo, organizações representativas dos 
trabalhadores, das empresas e dos empregadores, de forma a reforçar a confiança e 
estabelecer objetivos comuns entre os diferentes intervenientes, nomeadamente os 
governos, os doadores, o setor privado, as fundações filantrópicas, as autoridades locais, 
as organizações da sociedade civil e as organizações não governamentais, de modo a criar 
segurança do ponto de vista administrativo e do investimento; sublinha, neste contexto, o 
papel importante das delegações da UE nos vários países como facilitadoras destes 
diálogos.



PE549.323v02-00 6/6 AD\1060620PT.doc

PT

RESULTADO DA VOTAÇÃO FINAL EM COMISSÃO

Data de aprovação 6.5.2015

Resultado da votação final +:
–:
0:

18
0
6

Deputados presentes no momento da 
votação final

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Nirj Deva, Charles Goerens, 
Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa 
Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Norbert 
Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, 
György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo 
Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Suplentes presentes no momento da 
votação final

Joachim Zeller

Suplentes (art. 200.º, n.º 2) presentes no 
momento da votação final

Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Julie Ward


