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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. Toma nota do Relatório Especial do Tribunal de Contas Europeu («o Tribunal») 
intitulado «Assistência da UE a Mianmar/Birmânia», bem como da resposta da 
Comissão; congratula-se, a este respeito, com o facto de a UE ter desempenhado um 
papel de liderança no apoio às prioridades de desenvolvimento num contexto difícil e 
com recursos humanos limitados, observando ao mesmo tempo que a assistência da UE 
foi considerada apenas parcialmente eficaz; apoia o Tribunal, sublinhando a necessidade 
de prestar maior atenção à mobilização das receitas internas, em particular nas 
economias emergentes; manifesta a sua profunda preocupação, tendo em conta as 
atrocidades documentadas cometidas pelas forças armadas de Mianmar, com a 
prossecução do apoio orçamental setorial a Mianmar/Birmânia proveniente do 
orçamento da UE; 

2. Manifesta viva preocupação com a tendência atual evidenciada em propostas da 
Comissão de ignorar disposições juridicamente vinculativas do Regulamento (UE) n.º 
233/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho1 no que respeita a despesas elegíveis 
para efeitos de Ajuda Pública ao Desenvolvimento e aos países elegíveis para 
financiamento a título do Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento (ICD); 
recorda que a legalidade das despesas da UE é um princípio essencial da boa gestão 
financeira e que as considerações políticas não deveriam prevalecer sobre disposições 
jurídicas claramente enunciadas; reitera que o ICD é, principalmente, um instrumento 
destinado a combater a pobreza;

3. Congratula-se com o facto de a Comissão ter respondido às observações do Parlamento 
sobre os relatórios sobre a gestão da ajuda externa (EAMR) e os indicadores de 
desempenho fundamentais, constantes da sua resolução, de 18 de abril de 2018, sobre a 
quitação relativa ao exercício de 20162, e ter introduzido alterações a fim de os 
melhorar; observa que a Comissão transmitiu os relatórios sobre a gestão da ajuda 
externa em 2017 ao Parlamento sem restrições de confidencialidade, mas lamenta que o 
acesso a esses relatórios se tenha tornado mais complexo; aguarda com expectativa um 
acesso facilitado do Parlamento a esses relatórios no futuro; 

4. Lamenta a publicação cada vez mais tardia do «Relatório anual sobre a execução dos 
instrumentos de financiamento das ações externas da União Europeia», o que dificulta, 
na prática, a supervisão e a responsabilização pública do Parlamento, tendo em conta 
que o relatório de 2016 foi publicado apenas em março de 2018 e o relatório de 2017 
ainda não foi publicado; convida a Comissão a publicar o relatório relativo a 2018 até 
ao final de setembro de 2019, o mais tardar, e a manter este calendário para os anos 
seguintes;

                                               
1 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 2014-2020 (JO L 77 de 
15.3.2014, p. 44).
2 Ainda não publicado no Jornal Oficial.
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5. Lamenta que, desde 2012, a Direção-Geral da Cooperação Internacional e do 
Desenvolvimento da Comissão tenha sido obrigada a emitir, em todos os relatórios 
anuais de atividades, uma reserva sobre a regularidade das operações subjacentes, o que 
aponta para deficiências graves na gestão interna; 

6. Destaca as conclusões extremamente negativas do Tribunal sobre as parcerias 
público-privadas (PPP)1 e a recomendação do Tribunal de «não promover uma 
utilização mais intensiva e generalizada das PPP» na União; insta a Comissão a ter 
plenamente em conta esta recomendação quando abordar a questão das PPP nos países 
em desenvolvimento em que o ambiente para a execução bem-sucedida das PPP é ainda 
menos favorável do que na UE;

7. Observa que, em 2017, a Comissão assinou contratos com agências da ONU no valor de 
quase 253,5 milhões de EUR em contribuições do orçamento da UE, sendo o Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (119,21 milhões de EUR), a UNICEF 
(29,34 milhões de EUR) e o Gabinete das Nações Unidas de Serviços de Apoio a 
Projetos (20,05 milhões de EUR) os maiores beneficiários, e contratos com o Banco 
Mundial no valor de 174,11 milhões de EUR;

8. Considera que a promoção da paz, da segurança e da justiça nos países em 
desenvolvimento é de importância crucial para a União, a fim de combater as causas 
profundas da migração; reconhece que as despesas relacionadas com a segurança são 
particularmente relevantes no quadro dos esforços em curso para ter cabalmente em 
conta a ligação entre segurança e desenvolvimento e concretizar o objetivo 16 da 
Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 2030;

9. Recorda que a UE se comprometeu coletivamente a consagrar 0,7 % do seu Rendimento 
Nacional Bruto à APD; solicita à Comissão e aos Estados-Membros que elaborem e 
apresentem um calendário plausível para este aumento progressivo até esse nível; 
lamenta que, em 2017, a UE e os seus Estados-Membros não tenham realizado 
progressos no sentido de atingir este objetivo, que a APD total da UE tenha diminuído 
de 0,51 % para 0,50 % e vários países tenham reduzido a sua APD; afirma que a ajuda 
ao desenvolvimento da União deve ser despendida de forma mais eficaz e que a APD 
deve ser direcionada para os setores em que é mais necessária, designadamente o 
reforço das capacidades, a boa governação, a saúde, a educação, a agricultura, o 
abastecimento de água e o saneamento e a energia; salienta a necessidade do apoio à 
manutenção com a participação de peritos técnicos formados a nível local; recorda o 
compromisso de destinar 0.15-0,20 % de APD/RNB aos países menos desenvolvidos a 
curto prazo e de atingir os 0,20 % até 2030; 

10. Tendo em conta a mudança nas modalidades de ajuda das subvenções diretas para os 
fundos fiduciários e o financiamento misto, nomeadamente através do Fundo Europeu 
para o Desenvolvimento Sustentável, convida o Conselho, a Comissão e o Banco 
Europeu de Investimento a adotarem um acordo interinstitucional com o Parlamento 
Europeu sobre a transparência, a responsabilização e o controlo parlamentar, com base 
nos princípios políticos enunciados no novo Consenso Europeu sobre o 
Desenvolvimento;

                                               
1 Relatório Especial nº 9/2018: Parcerias Público-Privadas na UE. Insuficiências generalizadas e benefícios limitados.
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11. Solicita o alargamento do programa «Erasmus para Jovens Empresários» para além das 
fronteiras da Europa, em particular, aos países em desenvolvimento, proporcionando 
simultaneamente os meios financeiros necessários;

12. Congratula-se com as recomendações do Tribunal no sentido de melhorar a 
transparência dos fundos da UE executados por ONG, publicadas no Relatório Especial 
n.º 35/2018, no qual, nomeadamente, recomenda que a Comissão melhore a fiabilidade 
das informações relativas às ONG no seu sistema contabilístico e as informações 
recolhidas sobre os fundos executados por ONG; insta, por conseguinte, a Comissão a 
implementar estas propostas antes do final do atual mandato;

13. Reconhece plenamente a natureza complexa de muitos desafios e a necessidade de 
ações de resposta multifacetadas e complementares, mas insiste na necessidade de 
clareza nas modalidades de financiamento e de respeito pelos compromissos 
internacionais;

14. Solicita uma abordagem do desenvolvimento baseada em incentivos adotando o 
princípio «mais por mais» e tomando como exemplo a Política Europeia de Vizinhança; 
manifesta a sua convicção de que quanto mais e quanto mais rapidamente um país 
progredir nas suas reformas internas visando a criação e consolidação de instituições 
democráticas e o respeito dos direitos humanos e do Estado de direito, tanto mais apoios 
deve receber da União;

15. Reconhece que nunca um país se desenvolveu sem estabelecer novas relações 
comerciais com os seus vizinhos e o resto do mundo; encoraja ainda o financiamento 
das atividades de ajuda ao comércio, a fim de permitir que os países em 
desenvolvimento participem em muito maior grau nas cadeias de valor mundiais no 
futuro; salienta, neste contexto, a importância cada vez maior da conectividade digital 
para alcançar uma distribuição mais equilibrada dos benefícios da globalização a favor 
dos países em desenvolvimento;

16. Destaca a elevada importância de apoiar as microempresas e as pequenas e médias 
empresas, apelando, em especial, à criação de soluções locais para um melhor acesso ao 
financiamento, com um maior reforço dos sistemas de concessão e de garantia de 
microcrédito;

17. Sublinha a importância de aumentar a atribuição de fundos destinados a apoiar a boa 
governação, a democracia e o Estado de direito nos países em desenvolvimento a fim de 
promover instituições responsáveis e transparentes, apoiar o desenvolvimento de 
capacidades e fomentar a tomada de decisões participativa e o acesso do público à 
informação;

18. Realça a importância do fornecimento de água limpa e da construção de instalações 
adicionais de eliminação de águas residuais;

19. Chama a atenção para a escala e as consequências da pobreza energética nos países em 
desenvolvimento e para a forte participação da União nos esforços para reduzir essa 
pobreza; sublinha a necessidade de esforços intensos e concertados por parte dos 
governos e das partes interessadas nos países afetados para reduzir a pobreza energética.
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