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Apoio orçamental aos países em desenvolvimento 

Resolução do Parlamento Europeu, de 5 de Julho de 2011, sobre o futuro do apoio 

orçamental da UE aos países em desenvolvimento (2010/2300(INI)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta os compromissos relativos ao volume da ajuda, à ajuda à África 

Subsariana e à qualidade da ajuda assumidos em 2005 pelo G8 na Cimeira de Gleneagles e 

em todas as reuniões subsequentes do G8 e do G20, 

– Tendo em conta a Declaração do Milénio aprovada pela Organização das Nações Unidas 

em 8 de Setembro de 2000, 

– Tendo em conta o Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento1 e o Código de Conduta da 

União Europeia em matéria de complementaridade e divisão das tarefas na política de 

desenvolvimento2, 

– Tendo em conta a Declaração de Paris sobre a Eficácia da Ajuda e o Programa de Acção 

de Acra, 

– Tendo em conta o artigo 208.º do Tratado sobre o Funcionamento da UE que estipula que 

"a execução das políticas susceptíveis de afectar os países em desenvolvimento, a União 

tem em conta os objectivos da cooperação para o desenvolvimento", 

– Tendo em conta a alínea b) do n.º 1 do artigo 25.º do Regulamento (CE) n.º 1905/2006 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006, que institui um 

instrumento de financiamento da cooperação para o desenvolvimento3 (o "Instrumento de 

Cooperação para o Desenvolvimento" (ICD)),  

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 61.º do Acordo de Cotonu, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 6 de Abril de 2006, sobre a eficácia da ajuda e a 

corrupção nos países em desenvolvimento4, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 5 de Maio de 2010, que contém as observações que 

constituem parte integrante da decisão de quitação pela execução do orçamento dos 

Sétimo, Oitavo, Nono e Décimo Fundos Europeus de Desenvolvimento para o exercício de 

20085, 

– Tendo em conta a sua Posição, de 3 de Fevereiro de 2011, sobre a posição do Conselho em 

primeira leitura tendo em vista a aprovação de um regulamento do Parlamento Europeu e 

do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 1905/2006 que institui um instrumento de 

financiamento da cooperação para o desenvolvimento6, 
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– Tendo em conta o Relatório Especial n.º 11/2010 do Tribunal de Contas Europeu intitulado 

"Gestão, por parte da Comissão, do Apoio Orçamental Geral nos países ACP, da América 

Latina e da Ásia", 

– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao 

Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões sobre o futuro do apoio 

orçamental da UE aos países terceiros (COM(2010)0586), 

– Tendo em conta o documento da Comissão de 2007 intitulado “Guidelines on the 

Programming, Design & Management of General Budget Support”, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão de 2008 intitulado "Ajuda orçamental: a forma 

eficaz de financiar o desenvolvimento?",  

– Tendo em conta o Relatório da Comissão do Desenvolvimento Económico, das Finanças e 

do Comércio da Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE sobre o apoio orçamental 

como meio para fornecer a ajuda pública ao desenvolvimento (APD) aos países ACP,  

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento e os pareceres da Comissão 

dos Assuntos Externos, da Comissão dos Orçamentos e da Comissão do Controlo 

Orçamental (A7-0206/2011), 

A. Considerando que, em conformidade com o Tratado de Lisboa, a redução da pobreza e, a 

prazo, a sua erradicação, constituem o objectivo primordial da política de desenvolvimento 

da União Europeia,  

B. Considerando que o apoio orçamental passou a ser uma das mais importantes modalidades 

de ajuda, 

C. Considerando que muitos prestadores de fundos encaram o apoio orçamental (AO) geral e 

sectorial como um meio de promover a apropriação, pelos países parceiros, das políticas de 

desenvolvimento e dos processos de reforma sustentáveis, de reforçar as instituições e os 

sistemas nacionais de responsabilização e de facilitar o crescimento, a redução da pobreza 

e a consecução dos objectivos de desenvolvimento, 

D. Considerando que se impõe um desenvolvimento das capacidades operacionais, no mínimo 

para criar, numa primeira fase, as condições necessárias à realização de acções assentes em 

programas – incluindo o apoio orçamental ou outros modelos, 

E. Considerando que o AO permite colmatar as deficiências da abordagem por "projecto" 

tradicional (custos de transacção elevados, sistemas paralelos fragmentados) e, por 

conseguinte, reforçar a coerência e a eficácia das medidas da União, avançadas no Tratado 

de Lisboa, 

F. Considerando que o apoio orçamental deve contribuir para a melhoria da qualidade e 

eficácia da ajuda, nomeadamente no que respeita aos princípios da apropriação e 

harmonização, dado que, graças ao diálogo político entre doadores e beneficiários, é 

possível ajustar as contribuições às prioridades definidas pelos países no quadro das suas 

estratégias nacionais de redução da pobreza, 

G. Considerando que, apesar dos riscos referidos pelo Tribunal de Contas Europeu nos seus 

relatórios sobre o AO, a "abordagem dinâmica" na condicionalidade geral do AO continua 



a ser um instrumento extremamente importante de diálogo político; que o AO não pode, 

porém, em caso algum, ser considerado um "cheque em branco", 

H. Considerando que o conjunto dos compromissos assumidos pelos países beneficiários 

perante todos os seus parceiros pode, em certos casos, dificultar a sua utilização, já que as 

condições impostas pelos prestadores de fundos se revelam, por vezes, contraditórias, 

I. Considerando que, até ao momento, a União Europeia invocou, no quadro dos acordos de 

parceria, a violação dos direitos humanos (ditos da primeira geração) mais do que a 

violação dos direitos sociais, económicos e culturais (ditos da segunda geração), 

J. Considerando que todos os prestadores de fundos se deveriam consultar, tendo em vista 

precaver toda e qualquer incoerência a nível das condições impostas, 

K. Considerando que, em conformidade com o artigo 2.º, n.º 3, do Tratado de Lisboa, um dos 

objectivos da União consiste em incentivar uma economia social de mercado sustentável e 

que esta abordagem se aplica igualmente à política de desenvolvimento e à política de 

vizinhança, 

L. Considerando que a responsabilização do governo parceiro em matéria de gestão 

orçamental perante os seus cidadãos constitui um factor essencial do desenvolvimento das 

suas capacidades graças ao controlo exercido pelo seu parlamento, bem como à informação 

da sua sociedade civil no domínio das finanças públicas, 

1. Congratula-se com a iniciativa da Comissão definida no Livro Verde sobre o AO, que visa, 

em primeiro lugar, promover o desenvolvimento endógeno dos países parceiros, e apela a 

que sejam precisados os critérios de elegibilidade no âmbito do AO de forma a evitar o 

risco de derrapagem ou de má utilização deste tipo de ajuda, tendo em conta elementos 

como os índices de corrupção dos países;  

2. Regozija-se com o processo de consulta a nível europeu; espera que as práticas em matéria 

de concessão de apoio orçamental venham a constituir objecto de análises objectivas e 

melhorias, a fim de reforçar a eficácia; 

3. Recorda que, em conformidade com o Tratado de Lisboa, a redução da pobreza e, a prazo, 

a sua erradicação, constituem o objectivo primordial da política de desenvolvimento da 

União Europeia; salienta que a pobreza tem múltiplas dimensões, nomeadamente humanas, 

económicas, socioculturais, políticas e relativas ao género e ao ambiente, e que todas essas 

dimensões devem ser tidas em conta pela política de desenvolvimento da UE; 

4. Entende que a ajuda da UE deve gerar uma verdadeira evolução qualitativa nos países 

parceiros; reconhece que o apoio orçamental é um bom instrumento para alcançar este 

objectivo, desde que utilizado paralelamente a um diálogo político e estratégico eficaz, 

bem como com a imposição de condições; 

5. Destaca o papel essencial e obrigatório da coerência das políticas para a execução de uma 

política de desenvolvimento com um forte impacto; Reclama, por outro lado, que a política 

externa e de segurança da União Europeia incida na promoção da democracia e dos direitos 

humanos, da paz e da segurança, que constituem condições prévias essenciais a um 

desenvolvimento sustentável; exorta à realização de esforços mais sistemáticos para 

atribuir um lugar mais importante às medidas relativas à adaptação às alterações climáticas 

e à redução dos riscos de catástrofes; 

6. Entende que a tributação garante uma fonte de financiamento independente no tocante ao 



desenvolvimento sustentável e propicia um importante elo entre os governos e os cidadãos 

dos países em desenvolvimento; exorta a que o desenvolvimento de uma administração 

fiscal viável e de uma infra-estrutura de tributação abrangente venha a ser uma das mais 

elevadas prioridades do apoio orçamental; recomenda que a política de apoio orçamental 

integre medidas de combate aos paraísos fiscais, à evasão fiscal e à fuga ilícita de capitais; 

7. Salienta a necessidade de recorrer, quando adequado, à fórmula do AO sectorial com vista 

a seleccionar melhor os sectores sociais de base, nomeadamente a saúde, a educação, o 

apoio às pessoas mais vulneráveis e, mais particularmente, às pessoas portadoras de 

deficiência; 

8. Assinala que o apoio orçamental não deve ser utilizado para servir os interesses 

económicos e estratégicos particulares da União Europeia, mas, sim, para atingir os 

objectivos dos países em desenvolvimento em matéria de desenvolvimento e de os ajudar, 

em especial no domínio da erradicação da pobreza e da fome; 

9. Recorda o papel inovador da União Europeia no domínio do AO, bem como a mais-valia 

oferecida pela Comissão Europeia mercê dos seus conhecimentos especializados na 

matéria; 

10. Faz notar que o apoio orçamental pode reforçar não só a obrigação dos governos de 

prestarem contas, mas também a coordenação entre os prestadores de fundos, mercê de um 

diálogo exigente sobre questões orçamentais; salienta que se trata de um eventual meio 

para melhorar a coordenação com os prestadores de fundos emergentes; 

11. Salienta, assim, a vocação da União Europeia para usar a sua experiência em benefício dos 

outros actores institucionais, nomeadamente aquando do Fórum de Alto Nível sobre a 

Eficácia da Ajuda de Busan; 

12. Salienta que a abordagem dinâmica, adoptada pela Comissão e pela maioria dos 

prestadores de AO, comporta uma série de riscos que devem ser tomados devidamente em 

conta; solicita à Comissão que leve a cabo avaliações, a nível nacional, dos possíveis riscos 

e benefícios do apoio orçamental nos países parceiros; 

13. Solicita à União Europeia que gira o apoio orçamental, estabelecendo, para o efeito, como 

objectivo tirar partido das suas complementaridades, bem como outras modalidades de 

ajuda; 

14. Salienta a necessidade de reforçar tanto os mecanismos de controlo da Comissão como o 

controlo parlamentar, bem como a informação da sociedade civil nos países beneficiários 

de AO; sublinha igualmente que a implementação de um controlo optimizado das finanças 

públicas dos países beneficiários deve constituir uma condição prévia a qualquer 

desembolso de fundos; 

15. Recorda que indicadores precisos, amplamente apoiados e minuciosamente controlados são 

indispensáveis para trazer a lume os efeitos concretos do apoio orçamental nos países 

terceiros e que as autoridades orçamentais competentes devem ser informadas 

regularmente sobre os indicadores e orientações que sustentam os processos decisórios 

relativos ao apoio orçamental; assinala que estes indicadores devem ser mais bem 

adaptados às necessidades específicas dos países parceiros, a fim de evitar a abordagem 

uniforme adoptada pela Comissão, a qual é potencialmente contraproducente; 

16. Exorta a que o apoio orçamental seja função do controlo parlamentar democrático do 

orçamento nos países beneficiários; apela a uma maior participação dos parlamentos e à 



consulta da sociedade civil nos países parceiros, tendo em vista assegura que as decisões 

sobre a utilização dos fundos a título do apoio orçamental sejam tomadas 

democraticamente; 

17. Solicita à Comissão que se certifique, antes de decidir conceder apoio orçamental, que os 

objectivos da intervenção são parte dos programas nacionais do país beneficiário e que os 

princípios da coordenação, complementaridade e coerência relativamente a outros 

doadores são respeitados, bem como o carácter adicional relativamente aos recursos 

atribuídos pelo país beneficiário; 

18. Exorta a Comissão a racionalizar os seus processos de programação e concepção, 

melhorando, para o efeito, a preparação e fundamentação das decisões de lançamento das 

operações de apoio orçamental, a fim de garantir a pertinência; solicita à Comissão, dados 

os constrangimentos a nível dos recursos das delegações, que limitam frequentemente 

algumas das suas actividades, a prever pessoal qualificado suficiente para o processo de 

execução, na medida em que o AO requer diferentes competências analíticas no domínio 

do financiamento de projectos e programas; 

19. Reitera o papel de ponta de lança que os parlamentos nacionais dos países beneficiários e 

as organizações da sociedade civil, bem coo as autoridades locais, deveriam desempenhar, 

na medida em que são os mais bem colocados para identificar os sectores prioritários, 

preparar os documentos de estratégia por país e controlar as dotações orçamentais; reclama 

que os parlamentos nacionais aprovem os documentos de estratégia por país e o orçamento 

plurianual, após consulta da sociedade civil, antes de iniciar o diálogo político com os 

prestadores de fundos em matéria de apoio orçamental, a fim de reforçar o controlo 

parlamentar; 

20. Sublinha a importância da eficácia da ajuda ao desenvolvimento prestada pela União; 

solicita a criação de sistemas de avaliação independentes a nível da União e de um 

mecanismo de tratamento de queixas destinado a quantos tenham sido lesados pela ajuda 

da União, bem como o apoio dos mecanismos de responsabilidade a nível nacional; 

21. Solicita à Comissão que forneça um balanço global quantificado da ajuda orçamental geral 

e sectorial concedida às autoridades locais, e que estude a oportunidade e os riscos 

associados à descentralização de uma parte do apoio orçamental a favor de uma verdadeira 

apropriação por parte dos responsáveis da governação local; 

22. Convida a União a respeitar e promover uma verdadeira apropriação por parte dos países 

em desenvolvimento da sua estratégia de desenvolvimento e solicita-lhe que se abstenha de 

pressionar os decisores políticos através do diálogo político em torno do apoio orçamental, 

porquanto uma tal atitude entravaria a responsabilidade democrática e contribuiria para 

despolitizar as realidades políticas internas; 

23. Considera que o apoio orçamental deve conferir prioridade aos sectores governamentais 

com maior incidência na redução da pobreza, fundamentalmente os Ministérios da Saúde e 

da Educação; 

24. Considera igualmente que a perspectiva de género deve ser integrada no apoio orçamental, 

contemplando-a em todas as fases do processo orçamental, fomentando o diálogo com 

associações de mulheres e estabelecendo indicadores repartidos por sexo; 

25. Salienta que, a fim de reforçar a responsabilidade mútua, a Comissão Europeia deveria 

reforçar o seu papel de facilitador entre o governo, os deputados e a sociedade civil e 



considera, nesse sentido, que uma percentagem do AO, reservada à assistência técnica para 

reforçar os ministérios sectoriais, poderia igualmente ser utilizada para o reforço das 

capacidades dos parlamentos e da sociedade civil, por forma a que estes exerçam 

plenamente o seu papel de controlo do AO; 

26. Destaca o papel primordial dos prestadores de fundos na ajuda concedida aos países 

parceiros para o desenvolvimento das suas capacidades, bem como no impacto positivo do 

apoio aos projectos locais na redução da pobreza, num crescimento inclusivo e num 

desenvolvimento sustentável dos países parceiros; 

27. Manifesta a sua preocupação quanto aos efeitos de destabilização macroeconómica e ao 

impacto na população mais vulnerável, que poderia decorrer de uma ruptura brutal do AO; 

propõe a criação, no âmbito de uma acção concertada dos prestadores de fundos e após 

consulta da sociedade civil e do parlamento do país parceiro, de um mecanismo de 

progressividade na redução dos desembolsos do AO, que poderia atenuar esses impactos, 

favorecer o diálogo político e permitir encontrar soluções concertadas face às dificuldades 

encontradas; 

28. Considera que o apoio orçamental, bem como a ajuda programada, devem ser considerados 

como um instrumento transitório e não devem pôr em causa os esforços tendentes a 

reforçar a capacidade de os países angariarem recursos próprios, nomeadamente os 

impostos, a fim de deixarem de depender das doações de países terceiros; 

29. Solicita aos doadores que reforcem a coordenação e a previsibilidade do apoio orçamental, 

e insiste na necessidade de os doadores estarem preparados para assumir um compromisso 

a longo prazo para com os países parceiros; 

30. Convida a União Europeia a tomar todas as medidas necessárias para que os países 

terceiros se comprometam a investir num mecanismo que promova a sua estabilidade 

financeira; 

31. Insiste na efectiva aplicação do requisito previsto no n.º 1, alínea b), do artigo 25.º do 

Regulamento (CE) n.º 1905/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de 

Dezembro de 2006, que institui um instrumento de financiamento da cooperação para o 

desenvolvimento (Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento - ICD), nos termos 

da qual: “A Comissão utiliza sistematicamente uma abordagem baseada nos resultados e 

nos indicadores de desempenho, definindo e controlando claramente a sua 

condicionalidade e apoiando os esforços de países parceiros para desenvolver capacidades 

de fiscalização e auditoria e aumentar a transparência e o acesso do público à informação”. 

insta a Comissão a tornar essas disposições extensivas aos países beneficiários do Fundo 

Europeu de Desenvolvimento (os Países ACP), aos quais – até ao momento - apenas são 

aplicáveis os critérios de natureza mais técnica contidos no n.º 2 do artigo 61.º do Acordo 

de Cotonou; 

32. Considera que, atendendo a que o apoio orçamental se tornou um elemento importante da 

decisão estratégica no âmbito das relações da União com os países parceiros, o artigo 290.° 

do TFUE (actos delegados) deve aplicar-se à definição dos critérios de elegibilidade 

relativos a esta modalidade de ajuda, conferindo ao Conselho e ao Parlamento, na sua 

qualidade de co-legisladores, plenos poderes de co-decisão para a sua adopção, incluindo, 

se necessário, o direito de revogar o acto delegado; 

33. Recorda que consideráveis lacunas ao nível das capacidades, e nomeadamente a fraca 

governação, podem privar de AO muitos países em desenvolvimento; 



34. Considera que as decisões de financiamento relativas ao apoio orçamental devem ser 

motivadas não só pelos benefícios esperados, mas também pelos riscos incorridos a curto e 

a longo prazos, tanto nos países doadores, como nos países parceiros; observa que o 

Tribunal de Contas, no seu relatório especial1, concorda plenamente com esta análise ao 

realçar que um quadro para uma sólida gestão do risco está ainda por desenvolver e 

aplicar; 

35. Manifesta a sua preocupação perante o facto de o Tribunal de Contas, no seu Relatório 

Anual sobre as actividades financiadas pelo Oitavo, Nono e Décimo Fundo Europeu de 

Desenvolvimento (FED) para o exercício de 2009, ter concluído que os pagamentos a título 

do apoio orçamental serem afectados por uma elevada frequência de erros não 

quantificáveis, decorrentes da ausência de uma demonstração formalizada e estruturada da 

observância das condições de pagamento; observa e louva, simultaneamente, a substancial 

melhoria em matéria de demonstração de elegibilidade salientada pelo Tribunal no âmbito 

do Décimo FED, mercê de quadros de avaliação mais claros, que são agora 

sistematicamente utilizados; 

36. Recorda que os investimentos públicos nos bens públicos, como a educação, a segurança 

social, as infra-estruturas e as capacidades de produção, em especial no que se refere às 

pequenas explorações agrícolas e ao apoio aos mercados locais, são essenciais para o êxito 

das estratégias de desenvolvimento; 

37. Exorta a Comissão a assegurar que as condições específicas para as parcelas variáveis com 

base no desempenho especifiquem claramente os indicadores, os objectivos, os métodos de 

cálculo e as fontes de verificação e que os relatórios das delegações forneçam uma 

demonstração estruturada e formalizada dos progressos observados na gestão das finanças 

públicas, definindo, para o efeito, os critérios em função dos quais os progressos são 

avaliados e registado, bem como as razões pelas quais o programa de reforma pode não ter 

sido implementado em conformidade com o plano; 

38. Solicita à Comissão que tome todas as medidas necessárias para combater a corrupção nos 

países beneficiários, incluindo a suspensão dos desembolsos, se necessário; solicita, neste 

contexto, à Comissão que mantenha um diálogo estreito e regular com os governos dos 

países parceiros sobre questões relacionadas com a corrupção e que vote particular atenção 

às necessidades de criação de capacidades de certos países beneficiários em termos de 

responsabilização e mecanismos anti-corrupção;  

39. Considera que a previsibilidade dos fluxos de ajuda é um dos factores mais importantes 

para garantir a qualidade da despesa, na medida em que permite aos países parceiros 

planearem as suas despesas a longo prazo e financiarem acções de melhoria em benefício 

das políticas sectoriais; preconiza que uma tal abordagem seja apoiada pela política 

orçamental dos países parceiros e pela mobilização das respectivas receitas nacionais, 

visando reduzir, a longo prazo, reduzir a dependência do país desta ajuda; 

40. Recorda que a falta de progressos a nível da gestão das finanças públicas exclui igualmente 

um número considerável de países do AO; 

41. Considera que o apoio orçamental se deverá efectuar de forma progressiva nos países em 

desenvolvimento, começando por um número limitado de países, que irá aumentando à 

medida que as capacidades dos países parceiros vão melhorando; 
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42. Recorda que o apoio orçamental deve ser utilizado em prol da redução da pobreza, 

incluindo a consecução dos objectivos de desenvolvimento do milénio (ODM) e pautar-se 

por princípios como a parceria, a eficácia da ajuda e a coerência das políticas a favor do 

desenvolvimento; exprime o seu apoio a incentivos baseados nos resultados, mas sublinha 

que a variação dos pagamentos deve ser, tanto quanto possível, previsível, para não ter 

impactos negativos na programação orçamental; reafirma que o apoio orçamental só deve 

ser concedido aos países que cumpram e mantenham normas mínimas em matéria de 

governação e respeito pelos direitos humanos; sublinha que as condições relacionadas com 

as reformas macroeconómicas devem ser compatíveis com o desenvolvimento humano e 

social; 

43. Incentiva os países em desenvolvimento e a Comissão a promoverem o desenvolvimento 

participativo, em conformidade com as disposições relevantes do Acordo de Cotonu, e dos 

artigos 19.º e 20.º do Regulamento (CE) n.º 1905/2006, nomeadamente no que se refere à 

promoção e consulta da sociedade civil, bem como das autoridades locais e regionais; 

44. Salienta que, ao conceder AO aos países ACP fornecedores de bananas que beneficiam de 

medidas de acompanhamento para esse sector, é importante incluir, na componente 

variável baseada em indicadores de governação, as condições específicas propostas no 

novo artigo 17.º-A, que o Parlamento propõe inserir no Regulamento (CE) n.º 1905/2006 

(DCI), em conformidade com a sua acima mencionada posição de 3 de fevereiro de 2011; 

45. Exige que a Comissão torne públicos os acordos com os países em desenvolvimento em 

matéria de AO, bem como os contratos ODM; 

46. Salienta que o apoio orçamental sectorial pode, em determinadas circunstâncias, constituir 

uma opção intermédia útil, permitindo aos governos e parlamentos em causa uma melhor 

apropriação da ajuda, cujos fundos podem ser afectados à realização dos Objectivos de 

Desenvolvimento do Milénio;  

47. Considera que os países ricos em recursos petrolíferos e mineiros detêm o potencial 

necessário para financiar o seu próprio desenvolvimento e a luta contra a pobreza, graças a 

regimes fiscais transparentes e a uma redistribuição equitativa da riqueza;  

48. Considera que os contratos ODM representam, em princípio, um exemplo de AO de boa 

qualidade (longo prazo, previsível, concentrado nos sectores sociais, etc.) associado aos 

resultados; solicita, pois, à Comissão Europeia que publique em 2011 uma avaliação dos 

contratos ODM e que avalie a possibilidade de os tornar extensivos a um maior número de 

países; 

49. Insta a Comissão a publicar igualmente, por ocasião da revisão intercalar, as condições e os 

indicadores de desempenho no âmbito dos "documentos de estratégia por país"; considera 

que os indicadores de desempenho do apoio orçamental devem ser estabelecidos em 

função da consecução dos objectivos de redução da pobreza e dos ODM; 

50. Reitera os seus anteriores apelos à Comissão no sentido de substituir o controlo dos 

factores de produção pela verificação dos resultados por referência a indicadores, através 

da melhoria do seu sistema de comunicação de informação, para que se concentre na 

eficácia dos programas; 

51. Assinala que a eficácia das medidas de desenvolvimento nos países parceiros deve ter em 

plena consideração as condições locais e respeitar os valores da União, tal como 

consagrados no Tratado, incluindo o princípio do Estado de direito e a democracia; salienta 



que o factor necessidade deve continuar a ser um critério fundamental para a atribuição da 

ajuda ao desenvolvimento concedida pela UE; 

52. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a criarem um registo público transparente com a 

lista dos acordos de apoio orçamental, dos processos e dos indicadores de 

desenvolvimento, tendo em vista reforçar as instituições democráticas nacionais e garantir 

a responsabilidade mútua; 

53. Convida os Estados-Membros a demonstrarem mais coerência a nível nacional e 

comunitário em matéria de política de ajuda ao desenvolvimento; exorta os 

Estados-Membros a recorrerem ao Serviço Europeu para a Acção Externa com vista a 

reforçarem a sua coordenação com a Comissão no que respeita ao AO, a fim de evitar 

sobreposições e incoerências; 

54. Recorda à Comissão e aos Estados-Membros a necessidade de harmonizarem a sua 

cooperação para o desenvolvimento e de melhorarem a obrigação mútua de prestação de 

contas, que vincula todas as partes;  

55. Está firmemente convicto de que uma análise exaustiva do futuro do apoio orçamental da 

União aos países terceiros deve englobar o problema da orçamentação do Fundo Europeu 

de Desenvolvimento; está consciente do contexto histórico e institucional da actual 

situação, mas considera que chegou o momento de o Conselho, os Estados-Membros e os 

países ACP reconhecerem que esta situação é prejudicial à eficácia, transparência e 

responsabilidade do apoio orçamental da União; sublinha, contudo, que esta orçamentação 

não deve implicar uma diminuição do envelope financeiro global destinado às políticas de 

desenvolvimento; 

56. Convida os Estados-Membros, a Comissão e o Serviço Europeu para a Acção Externa 

(SEAE), em conformidade com as práticas instituídas noutros domínios, a melhorarem a 

coordenação do AO aos países terceiros, a fim de evitar e/ou de eliminar sobreposições, 

incoerências ou contradições ou de as superar; lamenta as avaliações que demonstram que, 

a nível sectorial, a fragilidade das políticas, instituições e sistemas de prestação de serviços 

levaram os prestadores de fundos a criarem os seus próprios sistemas e a adoptarem um 

comportamento bilateral e não coordenado, situação esta que é tanto mais inaceitável num 

contexto de penúria de meios de financiamento e que impede praticamente a União de 

cumprir as suas promessas em matéria de previsibilidade da ajuda; reitera que cumpre 

colocar a tónica nos sectores que oferecem o maior valor acrescentado em todas as fases do 

esforço de apoio orçamental, da preparação ao fornecimento; 

57. Convida a Comissão a sensibilizar a opinião pública para os riscos inerentes à prática de 

AO, realçando simultaneamente o impacto positivo do AO na emancipação dos parceiros; 

58. Exorta a União Europeia e os seus Estados-Membros a continuarem a promover e 

preservar o seu apoio financeiro, providenciando, paralelamente, um apoio, sob forma de 

consultadoria, em matéria de gestão tecnocrática das finanças públicas; 

59. Salienta que uma melhor coordenação deveria ter por objectivo optimizar a afectação dos 

recursos, reforçar o intercâmbio de boas práticas e incrementar a eficácia do apoio 

orçamental; 

60. Considera que a União deveria ter consciência da mais-valia gerada pelo seu enorme peso 

político, bem como da potencial importância da sua acção, daí tirando partido, para que a 

sua influência política seja proporcional à ajuda financeira que concede; 



61. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão. 

 


