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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. Opõe-se firmemente ao corte efetuado pelo Conselho Europeu no Instrumento de 
Vizinhança, de Cooperação para o Desenvolvimento e de Cooperação Internacional 
(IVCDCI) e deplora a sua rejeição dos montantes adicionais de10, 5 mil milhões de 
EUR para o IVCDCI e 5 mil milhões de EUR para a Ajuda Humanitária do Instrumento 
de Recuperação da União Europeia para uma resposta à COVID-19; salienta que tal é 
ilógico e inaceitável face à pandemia que atinge particularmente os mais vulneráveis e 
tem repercussões devastadoras no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), nomeadamente a erradicação da pobreza e a redução das 
desigualdades, bem como às crises humanitárias e à crise climática que se agrava 
incessantemente e exige um apoio mais forte à implementação global do Acordo de 
Paris e um reforço do conteúdo da dimensão externa do Pacto Ecológico Europeu; 
considera que, numa altura em que os Estados-Membros enfrentam sérias dificuldades 
para chegar a acordo sobre uma política comum em matéria de migração, a redução do 
orçamento destinado a combater as causas estruturais acima referidas da migração 
descontrolada é absolutamente incoerente e compromete o papel da União enquanto ator 
internacional que promove a estabilidade e os direitos humanos;

2. Insiste em que é necessário um conjunto diferenciado de rubricas orçamentais relativas 
ao IVCDCI que proporcionem transparência, previsibilidade, responsabilização e uma 
influência adequada do Parlamento; recorda que as negociações sobre o IVCDCI ainda 
estão a decorrer e que as adaptações relacionadas com a nova parceria UE-África devem 
ser refletidas no IVCDCI e nas respetivas rubricas orçamentais;

3. Assinala que os indicadores de desenvolvimento humano deverão registar um declínio 
pela primeira vez desde a década de 1990; recorda a necessidade urgente de investir na 
inclusão social e no desenvolvimento humano, a fim de apoiar e reforçar a prestação de 
serviços sociais básicos, como a saúde, a educação (em particular, a reabertura de 
escolas e as oportunidades de aprendizagem a distância), a nutrição, a segurança 
alimentar, a água, a higiene e o saneamento e a proteção social, em especial aos grupos 
mais marginalizados, com destaque para as mulheres, as crianças e as pessoas com 
deficiência;

4. Sublinha a necessidade urgente de intensificar a cooperação para o desenvolvimento em 
matéria de saúde, programas de aprendizagem inclusivos e a distância de alta qualidade 
e adaptação às alterações climáticas e atenuação das mesmas, bem como de 
biodiversidade, nutrição, agricultura sustentável e segurança alimentar, uma vez que a 
pandemia agrava a tendência para o aumento da fome a nível mundial; salienta, neste 
contexto, que é extremamente importante apoiar o reforço das instituições e da 
educação, a fim de aumentar a mão de obra qualificada; afirma que é indispensável 
atribuir um montante muito mais elevado às rubricas relativas às pessoas, ao planeta, à 
prosperidade e à parceria do que o montante inscrito na rubrica Desafios Globais no 
projeto de orçamento;

5. Incentiva um reforço da cooperação descentralizada com as autoridades locais e da 
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cooperação triangular, a fim de apoiar a execução dos ODS e a recuperação da 
pandemia de COVID-19;

6. Observa que foi atribuída uma importância geopolítica à parceria UE-África e que a 
cooperação com África desempenha um papel importante no cumprimento dos 
objetivos em matéria de clima e energia; realça a importância de canalizar investimentos 
para uma economia sem emissões de carbono através do desenvolvimento de fontes de 
energia renováveis e da facilitação da transferência de tecnologia, como, por exemplo, a 
energia solar ou o «gás verde», incluindo os aspetos das infraestruturas e da 
conectividade;

7. Observa que o aumento no capítulo respeitante à ajuda humanitária ainda deixa uma 
enorme lacuna em relação ao valor final de 2019; assinala que as necessidades 
relacionadas com pandemias, catástrofes, deslocações e outras irão aumentar, e não 
diminuir, o que exige um aumento dos fundos de ajuda humanitária para acompanhar 
esse crescimento;

8. Sublinha a necessidade de salvaguardas para evitar a exclusão da utilização interna ou 
externa da Reserva para a Solidariedade e as Ajudas de Emergência;

9. Salienta a necessidade de uma supervisão parlamentar da reserva para os desafios e as 
prioridades globais; insiste em que esta reserva só pode existir no orçamento anual na 
condição de as decisões sobre a mobilização dos fundos serem tomadas através de atos 
delegados para financiar as rubricas orçamentais específicas dos programas geográficos, 
temáticos e de resposta rápida;

10. Realça a necessidade de assegurar o financiamento da iniciativa Voluntários para a 
Ajuda da UE ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 375/2014 do Parlamento Europeu e do 
Conselho1, na eventualidade de um eventual impasse nas negociações em curso sobre o 
programa do Corpo Europeu de Solidariedade, uma vez que os voluntários 
desempenham um papel importante na prestação de ajuda humanitária e podem 
contribuir para a capacidade da União para fazer face a necessidades humanitárias 
adicionais resultantes da pandemia de COVID-19.

1 Regulamento (UE) n.º 375/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de abril de 2014, que cria o Corpo 
Europeu de Voluntários para a Ajuda Humanitária («iniciativa Voluntários para a Ajuda da UE») (JO L 122 de 
24.4.2014, p. 1). 
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