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SUGESTÕES 

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão dos Assuntos Externos, competente 

quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 

aprovar: 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 233/2014 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 11 de março de 2014, que cria um instrumento de financiamento da 

cooperação para o desenvolvimento para o período 2014-20201(Regulamento ICD), 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 236/2014 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 11 de março de 2014, que estabelece regras e procedimentos comuns para 

a execução dos instrumentos da União de financiamento da ação externa2, 

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 19 de junho de 2017, sobre o 

compromisso da UE com a sociedade civil no domínio das relações externas, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 22 de outubro de 2013, sobre as autoridades locais e 

a sociedade civil: o compromisso da Europa a favor do desenvolvimento sustentável3, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, de 15 

de dezembro de 2017, sobre a revisão intercalar dos instrumentos de financiamento 

externo (COM(2017)0720), 

– Tendo em conta as conclusões do Conselho sobre o Relatório Especial n.º 18/2014 do 

Tribunal de Contas intitulado "Sistemas de avaliação e de acompanhamento orientado 

para os resultados da EuropeAid”, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que estabelece as regras e os princípios gerais 

relativos aos mecanismos de controlo pelos Estados-Membros do exercício das 

competências de execução pela Comissão4, 

– Tendo em conta o regulamento interno do Comité do Instrumento de Cooperação para o 

Desenvolvimento (Comité ICD), 

A. Considerando que o Regulamento ICD prevê que as competências de execução sejam 

atribuídas à Comissão em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 182/2011 e que a 

Comissão seja assistida a este respeito pelo Comité ICD;  

B. Considerando que a elaboração de atos de execução comporta uma fase preparatória 

interna no seio da Comissão — incluindo a consulta interserviços —, de extensão 

considerável, que normalmente dura vários meses; 

C. Considerando que os projetos de atos de execução devem ser enviados ao Conselho e ao 

Parlamento ao mesmo tempo que são enviados aos membros do Comité ICD, e 

                                                 
1 JO L 77 de 15.3.2014, p. 44. 
2 JO L 77 de 15.3.2014, p. 95. 
3 JO C 208 de 10.6.2016, p. 25. 
4 JO L 55 de 28.2.2011. p. 13. 
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considerando que o artigo 3.º do regulamento interno do Comité ICD prevê que os 

projetos de atos de execução sejam enviados aos membros do Comité ICD, o mais 

tardar, 20 dias de calendário antes da reunião pertinente do comité;  

D. Considerando que os projetos de atos de execução devem, por conseguinte, ser 

transmitidos ao Parlamento, o mais tardar, 20 dias de calendário antes da reunião do 

Comité ICD e que os procedimentos escritos para a adoção dos projetos de atos de 

execução constituem uma exceção a esta regra em casos devidamente justificados; 

E. Considerando que, no seu relatório de revisão intercalar, a Comissão considera que a 

atual conceção do instrumento de financiamento externo está, de um modo geral, 

adequada ao seu objetivo; 

F. Considerando que a Comissão, na sua revisão intercalar, afirma que é difícil medir a 

eficácia global dos instrumentos na concretização dos seus objetivos, em parte devido à 

dificuldade de definir sistemas adequados de acompanhamento e avaliação ao nível dos 

instrumentos (p. 10); recorda que o Tribunal de Contas, no seu Relatório Especial 

n.º 18/2014, detetou deficiências graves no sistema de avaliação da EuropeAid; 

G. Considerando que o Regulamento de Execução Comum (REC) contém disposições 

fundamentais sobre os princípios do desenvolvimento e da eficácia da ajuda, tais como 

a desvinculação da ajuda e o recurso às instituições, sistemas e procedimentos dos 

países parceiros; 

H. Considerando que a UE reconheceu a importância das parcerias com as organizações da 

sociedade civil (OSC) no domínio das relações externas; que tal implica a participação 

das OSC na programação e aplicação de instrumentos externos; que esta forma de 

participação mais estratégica ainda não foi aplicada; 

1. Recorda que os instrumentos de financiamento externo da UE (IFE) são um complexo 

conjunto de ferramentas de que a UE dispõe para apoiar e reforçar a sua ação no plano 

internacional e que a complexa articulação destes instrumentos é coordenada pelo 

Regulamento de Execução Comum, que garante uma execução fluida e complementar 

de todos os instrumentos; 

2. Toma nota das dificuldades da Comissão em medir a realização dos objetivos; recorda, 

neste contexto, as observações formuladas pelo Tribunal de Contas no seu Relatório 

Especial n.º 18/2014 intitulado "Sistemas de avaliação e de acompanhamento orientado 

para os resultados da EuropeAid”; insta a Comissão a aproveitar a ocasião para 

melhorar o seu sistema de avaliação e acompanhamento, em consonância com as 

recomendações formuladas pelo Tribunal; chama a atenção para os resultados muito 

positivos dos relatórios especiais do Tribunal de Contas sobre os programas da UE para 

o desenvolvimento; 

3. Recorda a importância fundamental dos princípios do desenvolvimento e da eficácia da 

ajuda na ação externa, tal como salientado no Regulamento de Execução Comum, e 

insta a Comissão a manter estes princípios em todas as medidas que tomar na sequência 

do relatório de avaliação intercalar; 

4. Lamenta que a questão da falta de participação das OSC na programação e aplicação de 
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instrumentos externos não tenha sido levantada no relatório intercalar da Comissão; 

insta a Comissão a integrar uma participação mais estratégica das organizações da 

sociedade civil em todos os programas e instrumentos externos, tal como solicitado pelo 

Conselho e pelo Parlamento; 

5. Solicita um aumento dos recursos disponíveis para a ajuda ao desenvolvimento, já que 

os 0,7 % do RNB para a APD são um compromisso da UE que nunca foi cumprido e 

que fica aquém dos recursos financeiros necessários para a implementação da Agenda 

2030; 

6. Apela à realização de um exercício de «ensinamentos retirados», a fim de identificar 

deficiências e melhorar a coordenação dos instrumentos de financiamento externo da 

UE, com instrumentos de financiamento de outras instituições internacionais, como o 

Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e outras instituições de 

desenvolvimento/ financiamento, por forma a criar sinergias e maximizar o impacto dos 

instrumentos de financiamento nos países em desenvolvimento; 

7. Considera fundamental que o Parlamento disponha de tempo suficiente para poder 

exercer, de modo correto e adequado, os seus poderes de controlo relativamente a 

projetos de atos de execução; 

8. Entende que, tendo em conta a duração da fase preparatória dos projetos de atos de 

execução antes da respetiva transmissão ao Comité ICD, a não observância do prazo 

mínimo de 20 dias de antecedência para a transmissão dos documentos ao Parlamento e 

ao Conselho na fase final de adoção do ato de execução não se justifica; 

9. Lamenta, por conseguinte, que o prazo de 20 dias de calendário nem sempre seja 

respeitado e considera que o seu direito de controlo é prejudicado;  

10. Salienta que, dada a iminência da revisão do Acordo de Cotonu, é importante 

permanecer rigorosamente dentro dos prazos para os projetos à escala continental 

previstos no Programa Pan-Africano destinado a apoiar a parceria estratégica entre a UE 

e a África; 

11. Apela a que todos os projetos de medidas de execução sejam apresentados com 20 dias 

de antecedência, pelo menos, e insta a Comissão a alterar o regulamento interno do 

Comité ICD no sentido de aumentar este prazo mínimo de 20 dias para a apresentação 

dos projetos, facilitando assim os poderes de controlo do Parlamento;  

12. Apela igualmente ao reforço dos mecanismos de controlo parlamentar relativamente a 

todos os instrumentos de financiamento externo, bem como aos veículos para a 

respetiva execução, tais como os fundos fiduciários, o que permitiria ao Parlamento 

participar efetivamente na programação dos fundos e na avaliação da respetiva 

aplicação;  

13. Exige transparência, responsabilização, controlo, adicionalidade em termos de 

desenvolvimento, respeito pelos princípios da eficácia do desenvolvimento e da ajuda, 

bem como salvaguardas sólidas em matéria de ambiente, direitos humanos e questões 

sociais aquando da utilização da ajuda ao desenvolvimento para impulsionar os 

investimentos do setor privado; 
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14. Solicita a inclusão de fundos fiduciários no orçamento da UE, que estão fora do alcance 

do controlo do Parlamento; 

15. Recorda que a transparência e a responsabilidade devem constituir a pedra angular da 

abordagem da UE à participação do setor privado no desenvolvimento, e que é 

fundamental assegurar que as entidades privadas que beneficiam de ajuda pública ao 

desenvolvimento da UE (através de mecanismos de financiamento misto e garantias) 

respeitem os direitos humanos, as normas sociais e laborais e o ambiente; 

16. Salienta que as afetações da ajuda previstas por país não devem estar dependentes de 

acordos de migração com a UE, não devendo existir desvio de financiamento 

proveniente de países e regiões pobres para os países de origem ou de trânsito de 

migrantes para a Europa apenas com base no facto de estes se situarem no percurso 

migratório. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

O relatório de execução da Comissão AFET sobre a «aplicação dos instrumentos de 

financiamento externo da UE: revisão intercalar 2017 e a futura arquitetura pós-2020» 

abrange os cinco instrumentos de financiamento externo da UE (IFE) que se enquadram no 

âmbito de competências da Comissão AFET1, bem como o Regulamento de Execução 

Comum, que estabelece disposições de aplicação horizontal para estes cinco instrumentos e 

para um sexto instrumento, o Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento, que se 

insere no âmbito de competências da Comissão DEVE.  

 

A revisão intercalar do ICD e a arquitetura pós-2020 deste instrumento estão a ser tratadas 

separadamente noutro relatório de execução2, elaborado pela Comissão DEVE, e ficaram 

excluídas do âmbito do presente projeto de parecer.  

 

Quanto às disposições do Regulamento de Execução Comum que dizem respeito a todos os 

seis IFE ou ao ICD especificamente, a Comissão do Desenvolvimento está a preparar um 

parecer nos termos do artigo 54.º do Regimento. O conteúdo do presente projeto de parecer 

refere-se exclusivamente às questões pertinentes relacionadas com o Regulamento de 

Execução Comum.  

  

                                                 
1 Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos; Instrumento de Vizinhança Europeu; 

Instrumento de Assistência de Pré-Adesão; Instrumento para a Estabilidade e a Paz; Instrumento de Parceria. 
2 Execução do Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento, do Instrumento de Ajuda Humanitária e do 

Fundo Europeu de Desenvolvimento. 
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