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Preâmbulo para o «Infokit» DEVE

O meu nome é Eva Joly e pertenço ao Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia do 
Parlamento Europeu. Embora seja de origem norueguesa, fui eleita deputada em 
França. Presido à Comissão do Desenvolvimento do PE.

Atualmente, milhões de pessoas, principalmente nos países pobres, enfrentam 
quotidianamente situações críticas. Crises sucessivas têm abalado o nosso planeta – a 
crise financeira, a crise económica, a crise energética, a crise alimentar… isto sem 
contar com os efeitos devastadores das alterações climáticas.  

Estes choques tiveram, é certo, pesadas consequências para os países ricos. Mas, nos 
países em desenvolvimento, condenaram milhões de pessoas à pobreza total. Esta 
noite, 20% da população mundial deitar-se-á com fome. 

Mas por que motivo é que isto nos afeta? Em primeiro lugar, porque todas estas crises 
com consequências dramáticas para a Ásia, a África, a América Latina e os outros 
continentes têm origem nos países industrializados do Norte. Em seguida, porque 
temos a obrigação de legar um planeta limpo e pacífico aos nossos netos. Para isso, 
temos, imperativamente, de enfrentar agora estes desequilíbrios tão flagrantes e tão 
revoltantes entre ricos e pobres.

Embora, na verdade, seja possível fazer sempre mais, a União Europeia tenta reduzir 
estes desequilíbrios da melhor maneira. A Europa é o maior doador de ajuda ao 
desenvolvimento. Mas, para além desta ajuda, as políticas comerciais e agrícolas da 
União têm um impacto considerável nas economias das nações em vias de 
desenvolvimento. 

Na Comissão do Desenvolvimento do Parlamento Europeu, esforçamo-nos por 
garantir que esses impactos não sejam negativos para os países em desenvolvimento e 
que as políticas europeias contribuam, de facto, para melhorar a qualidade de vida dos 
mais pobres a nível mundial. As fichas que a seguir apresentamos ilustram o modo 
como realizamos o nosso trabalho.

A nossa ação é desenvolvida de várias formas. Mantemos um diálogo franco e 
permanente sobre as questões ligadas ao desenvolvimento – desde a ajuda 
humanitária e a prevenção dos conflitos aos paraísos fiscais até às questões de género 
– com as instituições europeias, os Estados-Membros, os nossos países parceiros, os 
intervenientes a nível mundial e a sociedade civil da Europa e dos países terceiros. 

Contribuímos para forjar a política da UE através de resoluções, adotadas de seguida 
pelo plenário do PE. As resoluções abordam temas como a saúde, a educação, os 
Objetivos do Milénio, a segurança alimentar, a ajuda humanitária e muitos outros 
temas. Quando o PE exerce o seu papel de colegislador com o Conselho, preparamos 
a posição do Parlamento. Foi o que se passou com a «Facilidade Alimentar» e com o 
Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento. 
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A nossa comissão continua a defender vigorosamente os Direitos Humanos e a boa 
governação nos países em desenvolvimento, não só através do diálogo e de 
resoluções, mas também graças à observação das eleições. Desempenhamos também 
um papel central nos trabalhos da Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE.

Além disso, controlamos a despesa dos fundos da UE e a aplicação das suas decisões. 
Por fim, juntamente com o Conselho, exercemos um poder fundamental sobre os 
quase dez mil milhões de euros que a União consagra anualmente à ajuda ao 
desenvolvimento. 

Encontramo-nos perante um desafio de monta. Se queremos, de facto, realizar os 
Objetivos do Milénio, a tarefa será árdua. Estas fichas demonstram que a Comissão 
do Desenvolvimento do PE faz o máximo para estar à altura deste desafio.

Eva Joly
novembro de 2012
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Ficha n.º 1

Composição e órgãos de apoio

Composição

A Comissão do Desenvolvimento (DEVE) é uma das 20 comissões permanentes do 
Parlamento Europeu. Desde o início da sétima legislatura, esta comissão é composta 
por 30 membros (de um total de 736 deputados). A comissão maior é a Comissão dos 
Assuntos Externos (AFET), com 76 membros, e a mais pequena é a Comissão das 
Pescas, com 24 membros. 

Os membros que integram Comissão do Desenvolvimento (DEVE) provêm dos 
grupos políticos e a sua composição reflete o equilíbrio político do Parlamento (ver 
Anexo I para uma lista completa dos membros da comissão). Optar por pertencer a 
uma determinada comissão releva, sobretudo, da preferência do deputado. Não 
obstante, esta opção tem de ser ratificada pelo respetivo grupo político. A maioria dos 
deputados ao Parlamento Europeu (DPE) é membro efetivo de uma comissão e 
suplente de outra, embora haja exceções a esta regra. 

A COMISSÃO DO DESENVOLVIMENTO

Partido Popular Europeu 10

Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas

no Parlamento Europeu   8

Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa  4

Verdes/Aliança Livre Europeia  3

Conservadores e Reformistas Europeus  2

Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/

Esquerda Nórdica Verde  1

Europa da Liberdade e da Democracia  1 

Não-inscritos  1 

A direção ("Mesa") da comissão é constituída pelo seu presidente e quatro 
vice-presidentes, eleitos na reunião constituinte da comissão no início e a meio de 
cada legislatura. O presidente dirige as reuniões da comissão e fala em nome desta nas 
sessões plenárias, sempre que apropriado. O presidente desempenha um papel 
importante na elaboração das ordens do dia da comissão e é o seu representante nos 
órgãos externos. Em caso de necessidade, a presidência pode ser assumida por um dos 
vice-presidentes.

http://www.europarl.eu.int/activities/expert/committees/allMembers.do?committee=1233&language=EN
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Os coordenadores do grupo desempenham um papel muito importante na comissão.
Para cada comissão, os grupos políticos designam um coordenador para seu 
porta-voz. Os coordenadores reúnem-se para discutir a ordem de trabalhos e os 
problemas políticos pendentes antes do debate em comissão. Os coordenadores 
repartem ainda a carga de trabalho pelos membros do seu próprio grupo e ajudam a 
definir a posição deste na votação, quer em comissão, quer em sessão plenária.
A comissão é assistida por um secretariado de funcionários permanentes (ver Anexo 
II). O secretariado é responsável pela organização do trabalho diário da comissão, 
pela elaboração de estudos de caráter geral e de notas em resposta a pedidos 
apresentados, designadamente, pelo presidente, e auxilia os deputados, quer 
fornecendo-lhes informação de base, quer na elaboração de relatórios, cabendo-lhe 
ainda gerir a planificação legislativa ao nível da comissão.

Um secretariado separado assiste a Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE e as 
suas três comissões permanentes, trabalhando em conjunto com os parceiros do 
secretariado ACP. 

O Departamento Temático da Direção-Geral Políticas Externas (DG EXPO) faculta 
um apoio adicional ao Presidente do Parlamento Europeu, bem como a diferentes 
órgãos parlamentares (comissões e delegações, designadamente a Comissão do 
Desenvolvimento), através de notas informativas, tópicos, workshops com peritos 
externos independentes e sínteses informativas orais. 

A pedido, este departamento disponibiliza também historiais, documentos de 
referência e projetos de textos a presidentes e relatores. Presta igualmente apoio à 
preparação e execução de visitas de delegações a países terceiros, nomeadamente às 
missões de observação eleitoral, bem como à preparação das audições. 

Além disso, o Departamento Temático ajuda a satisfazer a necessidade de 
informações e análises adicionais ao encomendar estudos externos solicitados pelas 
comissões parlamentares pertinentes (ver Anexo V).

Todos os estudos internos publicados e documentos especializados externos 
encomendados (estudos, informações e notas) estão disponíveis a todos os deputados 
do Parlamento Europeu e ao seu pessoal em 
http://www.expo.ep.parl.union.eu/expo/cms/pid/17. 
Os estudos externos estão também disponíveis ao público em geral em 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN .

http://www.expo.ep.parl.union.eu/expo/cms/pid/17
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN
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Ficha n.º 2

Poderes e responsabilidades: introdução

Como todos os Parlamentos, o Parlamento Europeu tem três poderes fundamentais:
o poder legislativo, o poder orçamental e poder de supervisão. As 20 comissões 
permanentes, na sua qualidade de entidades especializadas, examinam questões no 
âmbito do seu mandato e submetem a sua posição, sob a forma de relatórios que 
incluem, normalmente, propostas de resolução, para aprovação final pela sessão 
plenária. Só depois de aprovada em sessão plenária é que uma resolução passa a 
veicular a posição oficial do Parlamento Europeu.

A Comissão do Desenvolvimento trata da relação da União Europeia com o mundo 
em desenvolvimento, assunto que sempre teve destaque na agenda política, 
diplomática e comercial da Europa. A comissão está fortemente empenhada na 
realização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio da ONU, como a melhor 
forma de erradicar a pobreza no mundo.

A Comissão do Desenvolvimento é o principal ator do Parlamento na promoção, na 
aplicação e no controlo da política de desenvolvimento e de cooperação da União, 
nomeadamente através:

a) do diálogo político com os países em desenvolvimento, quer ao nível bilateral e nas 
organizações internacionais pertinentes, quer nos fóruns interparlamentares,

b) ajuda aos países em desenvolvimento e acordos de cooperação com estes países,

c) promoção dos valores democráticos, da boa governação e dos Direitos Humanos 
nos países em desenvolvimento.

Além disso, a comissão desempenha um papel crucial no desenvolvimento e no 
reforço das relações entre a UE e os seus parceiros da África, das Caraíbas e do 
Pacífico (ACP), ao seguir de perto a aplicação do acordo de parceria ACP-UE 
(Acordo de Cotonu) e mediante a sua participação na Assembleia Parlamentar 
Paritária ACP-UE. 

http://www.europarl.eu.int/intcoop/acp/10_01/default_en.htm
http://www.europarl.eu.int/intcoop/acp/10_01/default_en.htm
http://europa.eu.int/comm/development/body/cotonou/agreement_en.htm
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Ficha n.º 3

Regulamentar a cooperação comunitária para o 
desenvolvimento   

Uma das principais funções da Comissão do Desenvolvimento, tal como das restantes 
comissões, consiste na adoção de legislação europeia no respetivo domínio de 
competência. 

A base jurídica para a legislação no domínio de intervenção do desenvolvimento está 
consagrada nos artigos 208.º-211.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE), onde se prevê que a referida legislação seja adotada de acordo com 
“o processo legislativo ordinário”, o que significa que o Parlamento Europeu e o 
Conselho de Ministros adotam, em conjunto, a legislação proposta pela Comissão.

No quadro do processo legislativo ordinário, a proposta legislativa é submetida, ao 
mesmo tempo, ao Conselho e ao Parlamento. O texto legislativo só pode ser adotado 
se o Conselho e Parlamento chegarem a acordo sobre cada uma das alterações. Só 
então é que a nova "legislação europeia" é adotada.  
O acordo pode ser alcançado na primeira, segunda ou terceira leituras. Se não se 
chegar a acordo, a legislação não é adotada.

Desde 2007, o principal regulamento que rege a ação da UE no domínio da 
cooperação para o desenvolvimento é o Instrumento de Cooperação para o 
Desenvolvimento (ICD).

O trabalho legislativo do Parlamento organiza-se do seguinte modo:

–A Comissão submete uma proposta legislativa ao Parlamento. A "comissão responsável" é 
encarregada da elaboração de um relatório e de nomear um relator (isto é, o membro da 
comissão a quem é confiada a tarefa elaborar o relatório da comissão). Pode pedir-se a uma 
ou mais comissões que emitam um parecer destinado à comissão responsável.

–A comissão responsável analisa o projeto de relatório apresentado pelo relator, as 
alterações apresentadas por outros deputados e os pareceres emitidos por outras comissões 
e procede à votação tendo em vista aprovar um relatório final.

–Os Grupos políticos examinam o relatório e decidem que alterações complementares 
devem ser apresentadas em sessão plenária.

– Por fim, a resolução incluída no relatório é discutida e aprovada em sessão plenária, 
passando, desta forma, a veicular a posição do Parlamento Europeu. São geralmente 
sugeridas mudanças à proposta da Comissão sob a forma de alterações.
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No âmbito do ICD, há uma série de programas diferentes que se repartem por duas 
grandes categorias:

Os programas temáticos, que abrangem ações em setores particulares da cooperação 
para o desenvolvimento, tais como as operações de cofinanciamento com as ONG 
europeias, a ajuda a setores sociais como a saúde e a educação, a ação no domínio do 
ambiente e da energia ou medidas de segurança alimentar. Estes programas são 
implementados através dos Documentos de Estratégia Temáticos, os quais estão 
sujeitos ao controlo democrático do Parlamento Europeu.

Os programas geográficos, que regem as atividades de cooperação para o 
desenvolvimento com regiões e países específicos do mundo – Ásia, América Latina, 
Médio Oriente e África do Sul. Estes programas são implementados através dos 
Documentos de Estratégia por País e dos Documentos de Estratégia Regionais, os 
quais estão sujeitos ao controlo democrático do Parlamento Europeu.

Uma vez que o ICD expira em dezembro de 2013, a Comissão apresentou, em 
dezembro de 2011, uma proposta de um novo instrumento, que terá de ser discutida e 
adotada pelo Parlamento e pelo Conselho.

Os programas geográficos ICD não se aplicam aos 78 países da África, das Caraíbas e 
do Pacífico, que constituem o Grupo ACP. A cooperação com os países ACP assenta 
em instrumentos externos à estrutura comunitária, nomeadamente o Acordo de 
Cotonu celebrado entre os Estados-Membros da UE e os países em desenvolvimento 
envolvidos (cf. folha informativa separada). O respetivo financiamento provém de um 
fundo intergovernamental, isto é, o Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED).

O acordo de Cotonu, sendo Direito primário, faz parte do quadro regulamentar. O 
Acordo, bem como as revisões posteriores, carece da aprovação do Parlamento 
Europeu (procedimento de aprovação). O Parlamento não participa na negociação 
desses acordos, mas pode expressar a sua posição através de resoluções.

Controlo, por parte do Parlamento, dos Documentos de Estratégia e respetiva 
implementação  

A partir do momento em que o ICD foi adotado, o Parlamento começou a exercer 
poderes reforçados de controlo dos Documentos de Estratégia, que orientam a 
execução da legislação da União Europeia em matéria de desenvolvimento. Nos 
termos do Regulamento sobre exercício das competências de execução (também 
conhecido por Regulamento "Comitologia”)1, o Parlamento pode assinalar casos em 
que a Comissão exceda a autoridade que lhe foi concedida por força da legislação 
através de uma resolução aprovada em sessão plenária.  Para além disso, foi 
                                               
1 Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 1 de dezembro de 2011, sobre o projeto comum, 
aprovado pelo Comité de Conciliação, de 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 desenvolvimento (PE-CONS 00057/2011 – C7 0377/2011 – 2009/0060A(COD)). 
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instaurado com a Comissão um diálogo em matéria de controlo democrático, o qual 
permite ao Parlamento comentar todos os assuntos políticos e jurídicos relativos aos 
Documentos de Estratégia.

Paralelamente a estes poderes de controlo, o Parlamento pode, como é evidente, 
intentar ações junto do Tribunal de Justiça para anular uma decisão que possa, 
eventualmente, exorbitar a autoridade delegada à Comissão.

Na sequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, exigiu poderes de controlo 
ainda mais reforçados. No entender do Parlamento, os documentos de programação 
inserem-se, nos termos do artigo 290.º do TFUE, no âmbito dos “atos delegados”, 
concedendo ao Parlamento o direito de veto no processo decisório. Até agora, tal não 
mereceu o acordo do Conselho, pelo que o Parlamento ainda não pode exercer o 
direito de veto.
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Ficha n.º 4

Poderes orçamentais e de supervisão 

Como parte da sua esfera de competências, a Comissão do Desenvolvimento 
acompanha de perto o orçamento geral da UE e o seu contributo consiste em 
apresentar alterações às rubricas orçamentais referentes aos países em 
desenvolvimento. No quadro do processo orçamental, o Parlamento e o Conselho 
tomam uma decisão conjunta sobre todas as despesas, o que inclui as rubricas 
orçamentais relativas à cooperação para o desenvolvimento. No Parlamento, a 
Comissão do Desenvolvimento é responsável pelas rubricas orçamentais referentes ao 
Desenvolvimento e às relações com Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico
(Título 21) e à Ajuda Humanitária (Título 23). A Comissão do Desenvolvimento 
ocupa-se igualmente das rubricas orçamentais atinentes à Ásia e à América Latina, 
assim como à área mediterrânica e aos Direitos do Homem e Desenvolvimento (Título 
19). Esta comissão procede, do mesmo modo, ao controlo do orçamento no que diz 
respeito ao comércio com os países em desenvolvimento (Título 20) e, por fim, 
analisa de perto o orçamento administrativo dos serviços da Comissão que se ocupam 
da cooperação para o desenvolvimento.

Para a Comissão do Desenvolvimento, o processo orçamental tem início na 
primavera, momento em que a comissão aprova a sua posição sobre a Estratégia 
Política Anual da Comissão. A comissão participa na preparação da posição do 
Parlamento para as negociações com o Conselho e a Comissão durante todo o 
exercício orçamental. Em setembro, a comissão vota as suas alterações à posição do 
Conselho sobre o orçamento do ano seguinte. Os membros da Comissão do 
Desenvolvimento, em particular o relator do orçamento, negociam as alterações 
apresentadas pela DEVE com a Comissão dos Orçamentos e os grupos políticos. Em 
outubro, a posição do Parlamento é definida em sessão plenária. As negociações 
prosseguem, como parte de um processo de conciliação entre o Parlamento e o 
Conselho, até que seja alcançado um acordo comum aprovado por ambas as 
instituições. No Parlamento, e no final do ano, tal é feito mediante uma votação em 
plenário sobre o texto do acordo orçamental. O processo conclui-se com a assinatura 
do orçamento pelo Presidente do Parlamento.

No ano seguinte, a comissão – orientada pelo seu relator – controla a execução do 
orçamento pela Comissão e certifica-se de que o dinheiro é despendido tal como 
decidido no acordo com o Parlamento.

Como parte do processo anual de quitação, o Parlamento examina a forma como a 
Comissão executou o orçamento no exercício anterior. Depois de examinar as contas 
anuais da Comissão, a ficha financeiro e o relatório sobre os resultados alcançados, 
bem como o relatório anual do Tribunal de Contas, o Parlamento dá ou recusa 
quitação pela execução do orçamento da Comissão. O processo de quitação abarca 
igualmente a utilização do Fundo Europeu de Desenvolvimento (um fundo financiado 
diretamente pelos Estados-Membros da UE para cobrir as despesas nos termos do 
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Acordo de Parceria de Cotonu ACP-UE e implementado pela Comissão – cf. Ficha 
n.º3). O processo de quitação é conduzido pela Comissão do Controlo Orçamental. As 
comissões legislativas, incluindo a Comissão do Desenvolvimento, estão encarregadas 
de emitir parecer.

Em 2010, o montante total da ajuda ao desenvolvimento concedida pela UE (ou seja, 
a Ajuda Pública ao Desenvolvimento) paga pela Comissão Europeia atingiu os 9,8 mil 
milhões de euros. A maior parte desta ajuda destinou-se à educação, à saúde, à 
governação e a outras infraestruturas sociais (35%), aos transportes, às comunicações, 
à energia e a outras infraestruturas (12%), bem como à ajuda humanitária (13%).

Apenas cerca de menos de metade do montante total provém do orçamento da UE. A 
outra parte é da responsabilidade do Fundo Europeu de Desenvolvimento. Embora o 
FED seja fiscalizado pela comissão (incluindo o processo de quitação), o Parlamento 
Europeu não tem poderes para influenciar as despesas a título do FED, que são pagas 
diretamente pelos Estados-Membros e não fazem parte do orçamento da UE. 

No entanto, para os fundos no quadro do orçamento, os membros da Comissão do 
Desenvolvimento contribuíram ativamente para o Quadro Financeiro Plurianual 
(QFP) da UE para o período 2007-2013, que define os limites máximos para cada 
categoria de despesas para os próximos sete anos. 

Poderes de supervisão

Uma função muito importante do Parlamento Europeu e das suas comissões 
permanentes é o exercício do poder de supervisão do executivo, ou seja, a Comissão 
Europeia, assim como de alguns aspetos do trabalho do Conselho da UE e do Banco 
Central Europeu.

As comissões exercem esta função através de diferentes instrumentos:

- Audições dos Comissários: no início do mandato de cada Comissão, o 
Parlamento Europeu organiza audições dos Comissários indigitados antes de, 
em sessão plenária, aprovar a Comissão. Durante essas audições, os deputados
podem interrogar os Comissários indigitados sobre as suas futuras atribuições, 
o seu programa, a sua posição acerca das questões relativas à UE, entre outros 
assuntos. Após as audições, as comissões adotam as suas posições 
relativamente à adequação do perfil de cada candidato. No início de 2010, a 
Comissão do Desenvolvimento organizou a audição do Comissário 
responsável pela Cooperação para o Desenvolvimento, Andris Piebalgs, e da 
Comissária responsável pela Ajuda Humanitária e a Proteção Civil, Kristalina
Georgieva. Kristalina Georgieva era a segunda candidata ao lugar, já que a 
comissão não aprovou o primeiro candidato.

- Reuniões com a presidência do Conselho: A comissão convida a Alta 
Representante da União para a Política Externa e de Segurança, Catherine 
Ashton, uma vez por ano na sua qualidade de Presidente do Conselho dos 
Negócios Estrangeiros, visto que também se ocupa das questões em matéria de 
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desenvolvimento. Para além disso, o Ministro competente do Estado-Membro 
que exerce a Presidência rotativa do Conselho de Ministros da UE é convidado 
a pronunciar-se perante a comissão sobre questões específicas, como, por 
exemplo, a ajuda humanitária.

- Reuniões com os Comissários: os dois Comissários responsáveis pela 
Cooperação para o Desenvolvimento e pela Ajuda Humanitária são 
convidados regular nas reuniões da comissão.

- Perguntas ao Conselho e à Comissão: Os deputados podem apresentar 
perguntas às duas instituições, quer nas sessões plenárias, quer nas reuniões da 
comissão.

- Audições dos Comissários: a comissão organiza com regularidade audições 
públicas que, geralmente, tratam dos temas dos relatórios em curso (ver Anexo 
IV).
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Ficha n.º 5

Promover a Democracia e os Direitos do Homem  

A Comissão do Desenvolvimento é, conjuntamente com a Comissão dos Assuntos 
Externos e a Comissão do Comércio Internacional, uma das três comissões do 
Parlamento Europeu atuante no domínio das relações externas.

Em 2006, enquanto parte dos instrumentos de ação externa, o Parlamento e o 
Conselho adotaram o "Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos 
Humanos". Este instrumento visa, especificamente, o reforço dos Direitos Humanos e 
das liberdades fundamentais, a promoção e consolidação da Democracia, o reforço da 
sociedade civil ativa no domínio dos Direitos Humanos e, ainda, o reforço da 
fiabilidade dos processos eleitorais. 

Debates e resoluções sobre casos de violação dos Direitos Humanos, da 
Democracia e do Estado de Direito

Os Grupos Políticos solicitam com regularidade ao Presidente do Parlamento Europeu 
a realização de debates em casos urgentes de violação dos Direitos Humanos, da 
Democracia e do Estado de Direito. Esses debates realizam-se na tarde quinta-feira de 
uma sessão plenária, em Estrasburgo. Normalmente, realizam-se três debates sobre 
três casos diferentes de violação dos Direitos Humanos. As respetivas propostas de 
resolução são postas à votação, de imediato, após o final do debate.

Delegações e missões de observação eleitoral

A Comissão do Desenvolvimento pode enviar suas próprias delegações a locais de 
especial interesse. Essas delegações podem ser enviadas a vários países, os quais estão 
normalmente ligados ao trabalho da comissão em matéria de política de 
desenvolvimento e de ajuda humanitária. Os membros da comissão participam, por 
vezes, em delegações ad hoc do Parlamento Europeu enviadas a países em 
desenvolvimento, cuja missão pode ser, geralmente, a de participar em conferências 
ou de observar eleições. Estas delegações prestam contas à comissão pertinente do 
Parlamento Europeu.

As missões de observação eleitoral contribuem ativamente para o processo de 
democratização nos países em desenvolvimento, entre outros. A projeção e a 
importância da observação internacional de eleições no apoio à emergência e à 
consolidação de regimes democráticos têm continuado a aumentar.

As delegações enviadas pelo Parlamento Europeu, que contribuíram claramente para 
os esforços internacionais em matéria de observação eleitoral, trabalham em estreita 
colaboração com as Missões de Observação Eleitoral da UE. Quando são decididas 
missões internacionais conjuntas com a OSCE/ODHIR e o Conselho da Europa, o 
perfil e a experiência política dos deputados complementam as capacidades de 
observação a longo prazo dos especialistas em matéria de eleições.
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Em 2010 e 2011, a Comissão do Desenvolvimento participou ativamente na 
observação das eleições no Congo, na Nicarágua, na Tanzânia, no Togo e no Uganda, 
para mencionar apenas alguns casos.

O Prémio Sakharov e a Rede do Prémio Sakharov

Estamos aqui perante dois instrumentos específicos utilizados pelo Parlamento 
Europeu para a promoção da defesa dos Direitos Humanos na cena internacional.

Prémio Sakharov: o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento foi instituído 
pelo Parlamento Europeu em dezembro de 1985. Nessa altura, Andrei Sakharov, o 
famoso dissidente russo, continuava em exílio interno em Gorki, para onde foi 
enviado pelas autoridades da então URSS. O Prémio Sakharov é atribuído anualmente 
em reconhecimento de uma ação ou feito relacionado com a defesa dos Direitos 
Humanos, a Democracia e a liberdade de expressão. Trata-se de um prémio de 
prestígio atribuído a indivíduos ou associações de exceção, ou ainda a grupos de 
pessoas (como, por exemplo, os laureados em representação da “Primavera Árabe” 
premiados em 2011), que lutam contra a intolerância, o fanatismo e a opressão.

O processo que envolve o Prémio Sakharov, que culmina com a cerimónia oficial de 
entrega do prémio, em Estrasburgo, no mês de dezembro, é conduzido em conjunto 
pela Subcomissão dos Direitos Humanos, que tem o papel principal, a Comissão dos 
Assuntos Externos e a Comissão do Desenvolvimento.

Rede do Prémio Sakharov: o Prémio Sakharov foi criado pelo Parlamento Europeu 
em 2011 com o intuito de conferir maior visibilidade internacional no âmbito dos 
Direitos Humanos e da liberdade de expressão. O objetivo da Rede do Prémio 
Sakharov consiste em reunir laureados de edições anteriores e atuais do prémio 
Sakharov, assim como ativistas dos Direitos Humanos de todo o mundo, assistindo-os 
no desenvolvimento de uma rede operacional. No âmbito da Rede do Prémio 
Sakharov, realizou-se em Bruxelas, em novembro de 2011, uma Conferência de Alto 
Nível subordinada à temática dos Direitos Humanos.
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Ficha n.º 6

Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE 

A Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE surgiu de um desígnio comum de reunir 
os representantes eleitos da Comunidade Europeia – os deputados ao Parlamento 
Europeu – e os representantes eleitos dos Estados de África, das Caraíbas e do 
Pacífico signatários do Acordo de Cotonu. 
É, até agora, a única instituição do seu género no mundo, a única assembleia 
internacional na qual os representantes de vários países se reúnem regularmente, com 
o objetivo de promover a interdependência Norte-Sul.

A Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE é uma instituição parlamentar 
democrática, que tem por objetivo promover e advogar processos democráticos, no 
intuito de garantir o direito que assiste aos cidadãos de escolherem os seus próprios 
objetivos de desenvolvimento e os meios para os alcançarem.

A Assembleia Parlamentar Paritária foi criada pelo Acordo de Cotonu (artigo 17.º), 
no qual se afirma que compete a esta Assembleia:

"– promover os processos democráticos, através do diálogo e de consultas;
– contribuir para uma maior compreensão entre os povos da União Europeia e os 

dos Estados ACP e sensibilizar a opinião pública para as questões de 
desenvolvimento;

– debater questões relativas ao desenvolvimento e à parceria ACP-UE;
– adotar resoluções e formular recomendações dirigidas ao Conselho de Ministros, 

tendo em vista a realização dos objetivos do presente Acordo. "

A Assembleia desempenha igualmente um papel ímpar de controlo parlamentar das 
outras instituições, realizando, em cada sessão, reuniões com períodos formais de 
perguntas com a Comissão Europeia e a Presidência ACP e do Conselho da UE. Além 
disso, a Comissão Europeia deve dar conta das ações empreendidas para dar 
seguimento às resoluções anteriores da APP.
A APP obteve também importantes poderes de controlo no que toca aos documentos 
que implementam a política da UE em matéria de cooperação para o desenvolvimento 
(isto é, os Documentos Estratégicos Nacionais, Regionais e Temáticos) para as 
regiões e países ACP, garantindo a realização de uma análise e de um debate 
parlamentares adequados das atuais e futuras despesas FED no grupo de países ACP.

Composição e métodos de trabalho

Os representantes dos 78 Estados ACP devem ser deputados ou, não se tal não for o 
caso, devem ser representantes designados pelo Parlamento de cada um dos Estados 
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ACP. Os delegados que não sejam membros do parlamento têm de proceder à 
acreditação no início de cada sessão. 

Reúnem-se com os seus 78 homólogos do Parlamento Europeu em sessão plenária, 
durante uma semana, duas vezes por ano, alternadamente num país ACP e no 
Estado-Membro que assume a Presidência da UE. A Assembleia é regida por regras 
comuns e democráticas definidas no seu Regulamento Interno.

Dois Copresidentes, eleitos pela assembleia, dirigem os respetivos trabalhos: um deles 
é oriundo de um país ACP e o outro da UE. Vinte e quatro Vice-Presidentes (doze 
europeus e doze ACP), eleitos igualmente pela Assembleia, constituem a respetiva 
Mesa, conjuntamente com os dois Copresidentes. A Mesa reúne-se habitualmente 
quatro vezes por ano, para assegurar a continuidade do trabalho da assembleia e 
preparar novas iniciativas destinadas, nomeadamente, a reforçar e a melhorar a 
cooperação. A Mesa debruça-se igualmente sobre questões políticas da atualidade e 
adota posições relativamente a casos ligados aos Direitos Humanos. A Mesa da APP 
envia igualmente missões de inquérito a países ACP ou países da UE, publica 
relatórios e organiza missões de observação eleitoral.

Em 2003, foram instituídas três comissões permanentes. Estas comissões elaboram 
propostas de fundo, que são depois votadas pela Assembleia Parlamentar Paritária. 
Essas comissões são as seguintes:

Comissão dos Assuntos Políticos
Comissão do Desenvolvimento Económico, das Finanças e do Comércio
Comissão dos Assuntos Sociais e do Ambiente

Em 2008, a APP deu início à realização de reuniões regionais. Em 2010, a APP 
realizou uma reunião regional visando a região da África Ocidental, nas Seicheles, e, 
em 2011, nos Camarões, para a África Central. As reuniões regionais incidem nas 
negociações em curso sobre os Acordos de Parceria Económica, tendo em vista 
regulamentar o comércio da UE para a região em causa, bem como na discussão de 
matérias de interesse comum para os países da região e a UE.

Iniciativas adotadas pela Assembleia Parlamentar Paritária

A Assembleia Parlamentar Paritária contribuiu ativamente para a aplicação e o 
reforço das sucessivas Convenções ACP-UE e apresentou inúmeras propostas em 
áreas muito diferentes:

 promoção da democracia parlamentar e reforço do papel dos parlamentos nos 
países ACP, incluindo a observação de eleições; 

 modernização do papel das mulheres no processo de desenvolvimento, em 
particular através da educação;
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 reforço do compromisso de respeitar e defender os Direitos Humanos e a 
dignidade do ser humano;

 integração da política ambiental nos projetos de desenvolvimento, em 
particular os que respeitam ao impacto das alterações climáticos nas regiões 
ACP;

 promoção do comércio enquanto instrumento de desenvolvimento, em 
especial através dos Acordos de Parceria Económica previstos no Acordo de 
Cotonu;

 programas e microprojetos de desenvolvimento rural adaptados às 
necessidades de comunidades específicas;

 combate às epidemias e reforço dos serviços de saúde e higiene;

 reuniões anuais entre parceiros económicos e sociais;

 cooperação mais estreita com as organizações da sociedade civil operantes no 
domínio do desenvolvimento;

 ajuda aos países endividados que levam a cabo políticas de ajustamento 
estrutural, de modo a permitir-lhes serviços indispensáveis;

 aceleração dos procedimentos de ajuda e aumento das dotações destinadas aos 
refugiados e às pessoas deslocadas.

Um secretariado do Parlamento Europeu assiste os membros europeus da APP, bem 
como as delegações do Parlamento Europeu ao Parlamento Pan-africano e à África do 
Sul. 

Para mais informações, visite: www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/
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Ficha n.º 7

Os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio — o nosso 
compromisso global 

A Declaração do Milénio foi adotada em setembro de 2000 por 189 líderes mundiais 
empenhados em "libertar os nossos semelhantes, homens, mulheres e crianças, das 
condições abjetas e desumanas da pobreza extrema" até 2015. Com essa finalidade, 
foram identificados oito Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM):

1. Erradicar a pobreza extrema e a fome
2. Alcançar o ensino primário universal
3. Promover a igualdade entre os sexos e a autonomização das mulheres
4. Reduzir a mortalidade infantil
5. Melhorar a saúde materna
6. Combater o VIH/SIDA, a malária e outras doenças
7. Assegurar a sustentabilidade ambiental
8. Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento

Em 2005, o Parlamento Europeu aprovou o relatório da Comissão do 
Desenvolvimento sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. O texto 
salienta que a redução da pobreza mediante a consecução dos ODM e a concretização 
da Declaração do Milénio têm de ser inequivocamente reconhecidas como as 
traves-mestras da política de desenvolvimento da UE e que tal facto tem de se refletir 
de modo claro em todas as propostas políticas e legislativas pertinentes. 

Em 15 de junho de 2010, o Parlamento Europeu aprovou uma Resolução sobre os 
progressos realizados na consecução dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio: 
análise intercalar de preparação para a reunião de alto nível da ONU em setembro de 
2010. A citada resolução estabeleceu uma série de recomendações para os 
Estados-Membros antes da realização da cimeira. A Resolução reconhecia que os oito 
ODM estavam longe da concretização e instava os Estados-Membros a desempenhar 
um papel de liderança e a adotar uma posição ambiciosa e unida, tendo em vista o 
cumprimento dos ODM antes de 2015.

Um elemento particular da Resolução de 2010 centrava-se na necessidade de 
identificar os mecanismos de financiamento inovadores, nomeadamente um imposto 
global sobre as moedas e as transações com derivados para financiar bens públicos 
globais, incluindo os ODM; de combater ativamente os paraísos fiscais e a evasão 
fiscal, os fluxos financeiros ilícitos, bem como a divulgação automática dos lucros e 
dos impostos pagos pelas multinacionais; de reduzir os custos das transferências das 
remessas dos trabalhadores migrantes para os seus países de origem e aliviar os 
encargos com as dívidas dos PMD, nomeadamente através de uma moratória isenta de 
juros ao pagamento da dívida externa até 2015 para os países em desenvolvimento. 

O Parlamento esteve ativamente envolvido na campanha de 2005 subordinada ao 
tema "Erradicar a pobreza”, bem como na Cimeira das Nações Unidas realizada em 



PE504.084v02-00 20/58 DV\924884PT.doc

PT

Nova Iorque, em setembro de 2010, para proceder ao balanço dos progressos 
realizados no cumprimento dos ODM. O Parlamento Europeu foi igualmente 
determinante no que diz respeito à integração da "Facilidade Alimentar " — a 
resposta da UE, no valor de 1000 milhões de euros, à crise dos preços dos produtos 
alimentares em 2008 — na legislação, num tempo quase recorde. 

Os deputados felicitaram sistematicamente os Estados-Membros que já atingiram ou 
ultrapassaram o objetivo, no âmbito dos ODM8, de atribuírem 0,7% do seu RNB à 
Ajuda Pública ao Desenvolvimento, ao mesmo tempo que constataram a preocupante 
tendência registada noutros países para a diminuição dos níveis da ajuda, bem como 
para o abandono de compromissos anteriormente assumidos no respeitante aos 
calendários. 

Na verdade, a UE está aquém da meta prevista no tocante ao seu objetivo intermédio 
de 0,56% do RNB para efeitos de assistência até 2010 e ser-lhe-á difícil alcançar o 
objetivo de 0,7 % do seu RNB até 2015. Por outro lado, verificam-se enormes 
disparidades no desempenho dos seus Estados-Membros. Assim sendo, a comissão 
exorta regularmente os Estados-Membros que ainda se encontram aquém da meta 
prevista a empenharem-se relativamente a um calendário e a prazos claros para efeitos 
da consecução do objetivo de 0,7% antes de 2015.

Não obstante, a comissão assinala com frequência que os objetivos de reduzir para 
metade a pobreza e a fome até 2015, de facultar a educação gratuita a todos e de 
melhorar o acesso aos cuidados de saúde não serão alcançados se os países em 
desenvolvimento tiverem de continuar a gastar quatro vezes mais no reembolso das 
dívidas do que gastam em serviços sociais básicos.

Conferir prioridade à saúde e à educação, setores-chave dos ODM 

Das muitas questões frequentemente tratadas pela Comissão do Desenvolvimento, 
destacam-se, em particular, a saúde e a educação. A luta contra as doenças associadas 
à pobreza, o VIH/SIDA, a tuberculose e a malária, reveste um caráter de urgência em 
todo o mundo. Os efeitos devastadores do VIH/SIDA estão a comprometer tudo 
quanto foi alcançado pela política de desenvolvimento ao longo de anos. A Comissão 
do Desenvolvimento apoiou, por conseguinte, a criação de um fundo mundial para 
combater estas doenças e aumentou substancialmente o respetivo contributo da 
Comunidade. Os deputados salientaram repetidamente que um melhor acesso à 
informação e aos cuidados contribuiria para a luta contra o VIH/SIDA e a pobreza. 
Frisaram igualmente que a prevenção, os cuidados e o tratamento são 
interdependentes. Assim, para combater eficazmente as doenças, impõe-se uma 
abordagem coordenada entre cooperação, investigação e políticas de saúde. Os 
sistemas de saúde nos países em desenvolvimento têm de, igualmente, ser 
melhorados. 

Para além do custo dos medicamentos, para muitas doenças nem sequer existe 
tratamento adequado. Apenas 10% da atividade de investigação são consagrados a 
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90% das doenças existentes no mundo. Os deputados assinalaram amiúde que, quando 
o mercado não consegue gerar soluções, há que estimular a investigação pública e 
encontrar incentivos para encorajar o setor privado a investir nestas áreas. Os 
deputados insistiram igualmente em que os medicamentos essenciais devem ser mais 
baratos, o que implica que sejam produzidos localmente, e salientaram o direito dos 
países membros da OMC de utilizarem a flexibilidade possibilitada pelo Acordo 
TRIPS para proteger a saúde pública e assegurar o acesso de todos aos medicamentos. 

A saúde reprodutiva, questão fundamental e também muito sensível, constituiu uma 
das prioridades na anterior legislatura. As deficiências e as doenças negligenciadas 
são também assuntos de interesse particular para os deputados. 

Os deputados entendem que só será possível reduzir a pobreza se um maior número 
de pessoas tiver acesso a uma educação adequada. A comissão assinalou regularmente 
a importância da educação primária e apelou a que fossem envidados todos os 
esforços para alcançar o Objetivo de Desenvolvimento do Milénio "educação primária 
universal" até 2015. Atualmente, cerca de 113 milhões de crianças, na sua maioria do 
sexo feminino, não vão à escola, ascendendo a 860 milhões o número de pessoas 
analfabetas nos países em desenvolvimento. 
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Ficha n.º 8

Ajuda humanitária

Assistência humanitária consiste na ajuda tendente a salvar vidas, a atenuar o 
sofrimento, bem como a preservar e a proteger a dignidade humana no decurso e no 
rescaldo de situações de emergência. A ajuda humanitária é, por conseguinte, distinta 
da ajuda ao desenvolvimento, que visa abordar os fatores socioeconómicos
subjacentes a uma situação de crise. Uma ajuda humanitária eficaz assenta em 
princípios fundamentais, designadamente, a imparcialidade, a não-discriminação, a 
independência, a neutralidade. A UE define a ajuda humanitária do seguinte modo:

A ajuda humanitária da Comunidade compreende ações não discriminatórias de 
assistência, socorro e proteção das populações de países terceiros, nomeadamente as 
mais vulneráveis, e, com caráter prioritário, as de países em desenvolvimento, 
vítimas de catástrofes naturais, de acontecimentos provocados pelo Homem, como 
guerras e conflitos, ou de situações e circunstâncias excecionais semelhantes a 
calamidades naturais ou provocadas pelo Homem, durante o tempo necessário para 
fazer face às necessidades humanitárias resultantes destas diferentes situações1.

A ajuda humanitária assume muitas formas – fundos, abastecimentos, pessoal – e 
provém de fontes muito diversas: governos, ONG, agências das Nações Unidas, Cruz 
Vermelha e Movimento do Crescente Vermelho, grupos de comunidades locais, 
donativos públicos e remessas de comunidades da diáspora.

Atuando em conjunto com os seus 27 Estados-Membros, a União Europeia é o 
principal doador humanitário do mundo, sendo responsável por cerca de metade do 
financiamento global para ajuda de emergência às vítimas de catástrofes naturais e 
provocadas pelo Homem. Para além dos programas geridos pelos Estados-Membros a 
título individual, a ajuda humanitária é também financiada pelo orçamento da UE e 
administrada pela Direção-Geral da Ajuda Humanitária e da Proteção Civil (ECHO) 
da Comissão, serviço fundado em 1992.

Em 2011, a UE prestou assistência humanitária e em matéria de proteção civil num 
total de 1,2 mil milhões de euros2. Tratou-se de assistência humanitária atribuída a 
cerca de 117 milhões de pessoas em 91 países terceiros, bem como uma resposta 
rápida a 18 pedidos de assistência no âmbito do mecanismo de proteção civil, dentro e 
fora da UE.

Nos últimos anos tem-se verificado um acréscimo das necessidades que supera os 
recursos disponíveis, em consequência de um aumento registado no número das crises 
humanitárias e na sua extensão, das catástrofes e da vulnerabilidade em todo o 
                                               
1 Artigo 1.º do Regulamento relativo à ajuda humanitária - Regulamento n.º 1257/96 do Conselho.
2 Os dados apresentados neste ponto baseiam-se no Relatório anual sobre as políticas de ajuda 
humanitária e de proteção civil da União Europeia e sua aplicação em 2011. COM(2012) 489 final.
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mundo. O orçamento inicial da ajuda humanitária no valor de 853 milhões de euros 
para 2011 foi completado em várias ocasiões, para responder a novas crises e às 
catástrofes naturais ocorridas durante o ano. Este financiamento adicional foi 
mobilizado através de transferências da Reserva para Ajudas de Emergência da UE, 
mediante o recurso ao décimo Fundo de Desenvolvimento Europeu reservado para a 
ajuda humanitária aos países da África, das Caraíbas e do Pacífico, via contribuições 
da EFTA e transferências de outras rubricas orçamentais a título da rubrica relativa à 
ajuda externa do orçamento da UE (rubrica 4).

Do financiamento total da UE em 2011, cerca de 42% foram concedidos para dar 
resposta às crises prolongadas, 38% às catástrofes naturais e 20% utilizados para 
crises e intervenções ad hoc. Cerca de metade do financiamento destinou-se a 
intervenções em matéria de alimentação e nutrição. A saúde, incluindo o apoio 
psicológico (12%), a água e o saneamento (14%) são outros dos domínios principais 
de intervenção.

As operações humanitárias financiadas pela Comissão Europeia são postas em prática 
por cerca de 200 organizações humanitárias parceiras. Metade do financiamento para 
2011 (50%) foi utilizada por ONG, cerca de um terço (36%) por várias agências das 
Nações Unidas e o restante (14%) por outras organizações internacionais. As relações 
da Comissão com as ONG são regidas por acordos-quadro de parceria e as relações 
com os organismos das Nações Unidas por um acordo-quadro financeiro e 
administrativo. Para receberem financiamento para uma ação humanitária, as 
organizações parceiras apresentam propostas de financiamento, que são apreciadas 
com base nos seus méritos técnicos e nas necessidades identificadas.
O Tratado de Lisboa atribui à ajuda humanitária uma nova base jurídica1, consagra o 
empenhamento da UE na ajuda humanitária regida por princípios e requer 
explicitamente que as ações da UE e dos Estados-Membros se completem e reforcem 
mutuamente. 
O instrumento financeiro que rege este domínio de intervenção é o Regulamento 
relativo à ajuda humanitária2, que não foi alterado aquando da modificação de outra 
legislação financeira no contexto da preparação do novo Quadro Financeiro 
Plurianual para o período 2007-2013. O montante da ajuda atribuído a este 
instrumento para o período 2007-2013 ascende a 5,6 mil milhões de euros. O 
orçamento anual para ajuda humanitária é reforçado periodicamente para fazer face a 
novas crises ou catástrofes naturais. Para proceder a este reforço, utiliza-se a Reserva 
para Ajudas de Emergência, mediante o recurso ao financiamento do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento destinado à ajuda humanitária nos países de África, das Caraíbas 
e do Pacífico, e a transferências de outras rubricas orçamentais.

A ajuda humanitária a países em desenvolvimento insere-se tradicionalmente no 
âmbito de competências da Comissão do Desenvolvimento. O seu principal papel 
consiste em controlar a concessão da ajuda humanitária da Comunidade, de molde a 
assegurar que as disposições orçamentais sejam consentâneas com as necessidades 
                                               
1 As ações da Comissão em matéria de ajuda humanitária têm por base a Parte V, Título III, relativo à 
cooperação com os países terceiros e a ajuda humanitária o Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (artigo 214.º do TFUE).
2 Regulamento (CE) n.º 1257/96 do Conselho, JO L 163, de 2.7.1996, p. 1. 
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humanitárias, solicitando a autorização da Comissão dos Orçamentos para utilizar a 
reserva quando necessário, e guiar a posição do Parlamento Europeu no debate 
internacional sobre o papel e os instrumentos da ajuda humanitária. A fim de dar 
resposta a estas missões, a comissão designa, de dois em dois anos, um Relator 
Permanente para a Ajuda Humanitária.

O Consenso Europeu em matéria de Ajuda Humanitária, um documento-chave de 
2007 subscrito pelos Presidentes do Parlamento, da Comissão e do Conselho, define 
uma visão comum, objetivos políticos e princípios partilhados para a ajuda 
humanitária da UE. O referido documento destina-se a melhorar a coerência, a 
flexibilidade, o desempenho e o profissionalismo da prestação de ajuda através de 
uma melhor coordenação a nível da UE e de ligações mais sólidas com parceiros 
internacionais. Um relatório de iniciativa da Comissão de Desenvolvimento 
contribuiu de forma decisiva para este importante consenso a nível da UE. Para o 
Parlamento Europeu, a adoção do Consenso não constituiu um fim em si, mas, ao 
invés, o início de um processo que visa incrementar a eficácia da ajuda humanitária 
concedida pela UE e alargar o respetivo alcance, de forma a incluir a prevenção do 
risco de catástrofes, assim como a reconstrução pós-crise. 

A assistência humanitária constitui um pré-requisito do desenvolvimento em 
contextos de catástrofe e de conflito, devendo, porém, ser enquadrada numa estratégia 
de longo prazo. A insegurança alimentar crónica no Corno de África demonstrou 
claramente a necessidade de dar relevo ao reforço da capacidade de resistência, à 
criação de capacidade de resposta local e ao desenvolvimento de estratégias nacionais 
de longo prazo para evitar catástrofes humanitárias recorrentes. O conceito subjacente 
à “Ligação entre Ajuda de Emergência, Reabilitação e Desenvolvimento (AERD)” 
tenta justamente abordar a “zona cinzenta” entre a ajuda humanitária e o 
desenvolvimento a longo prazo. A Comissão do Desenvolvimento tem defendido 
veementemente uma posição que visa colmatar de forma adequada esta lacuna entre a 
ação humanitária e o desenvolvimento.
A resposta da UE às catástrofes não se limita à ajuda humanitária, sendo também 
prestada através dos meios de proteção civil dos Estados-Membros. Os 27 
Estados-Membros da UE participam no Mecanismo de Proteção Civil da União, tal 
como a Croácia, a antiga República Jugoslava da Macedónia, a Islândia, o 
Liechtenstein e a Noruega. Todos estes Estados congregam recursos que podem ser 
disponibilizados a países atingidos por catástrofes. A ajuda pode revestir a forma de 
ajuda em géneros, em equipas e equipamento, bem como no envio de especialistas 
para fins de avaliação e coordenação. O apoio da UE conta com os recursos do 
governo e, se for necessário prestar assistência a países terceiros, trabalha, 
geralmente, em paralelo com a ajuda humanitária.
Qualquer país do mundo pode pedir ajuda ao Mecanismo Europeu de Proteção Civil. 
Os países que solicitam ajuda podem aceitar ou recusar as ofertas que lhes são feitas. 
Na prática, a maioria dos Estados participantes oferecem assistência gratuita, num 
gesto de solidariedade. Além disso, até 50% dos custos do transporte de assistência 
podem ser cofinanciados pela Comissão ao abrigo do Instrumento Financeiro de 
Proteção Civil. Com a criação, em 2012, de um Centro Europeu de Resposta a 
Emergências, sairá ainda mais reforçada a capacidade da UE de resposta a catástrofes.
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A UE não reage apenas em resposta a catástrofes e a crises. Para além da resposta a 
catástrofes, há uma compreensão crescente da necessidade de atribuir maior 
importância à prevenção, à preparação, à redução do risco de catástrofe, ao reforço da 
resistência das comunidades vulneráveis para que possam enfrentar melhor as 
catástrofes, diminuindo, deste modo, o impacto devastador nas populações afetadas e 
nos seus meios de subsistência. A redução do risco de catástrofes e a adaptação às 
alterações climáticas beneficiam de uma atenção cada vez maior e são integradas nas 
operações de ajuda humanitária da UE.

A UE promove igualmente o respeito pelo Direito humanitário internacional e a 
respetiva observância. A Comissão do Desenvolvimento participa num vasto leque de 
atividades relacionadas com a ajuda humanitária. No âmbito do seu papel de um dos 
ramos da autoridade orçamental da UE, o Parlamento Europeu destaca ano após ano a 
necessidade de aumentar os níveis de financiamento para fazer face às emergências. A 
Comissão do Desenvolvimento influencia as decisões estratégicas da Comissão e as 
modalidades de execução e analisa de forma crítica as rubricas humanitárias 
constantes do Programa de Trabalho da Comissão e da estratégia operacional da 
ECHO para o ano seguinte. Como parte de um diálogo estruturado, a Comissária 
Georgieva é convidado várias vezes por ano para trocar opiniões com a Comissão do 
Desenvolvimento. As audições públicas sobre assuntos humanitários reúnem 
periodicamente destacados representantes da ONU, da Cruz Vermelha, da Comissão 
Europeia e das ONG humanitárias para discutir problemas humanitários da 
atualidade.
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Ficha n.º 9

Contribuir para Agenda de Desenvolvimento da UE 

Em 2005, com base nos resultados preocupantes da avaliação intercalar dos 
progressos alcançados na realização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio 
(Setembro de 2005), e na sequência da pressão exercida pelo Parlamento Europeu, a 
União Europeia comprometeu-se a respeitar o objetivo de 0,7% do RNB para a Ajuda 
Pública ao Desenvolvimento até 2015.

Pela primeira vez, a Comissão e os Estados-Membros da UE chegaram a acordo sobre 
um calendário para alcançar progressivamente o objetivo de 0,7%, com objetivos 
individuais vinculativos para cada Estado-Membro, permitindo, assim, controlar os 
progressos registados.

O Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento

Em 20 de dezembro de 2005, a Comissão, o Conselho e o Parlamento Europeu 
assinaram um documento que fixa objetivos e princípios comuns da cooperação para 
o desenvolvimento, o Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento. Pela primeira 
vez, as três instituições adotaram conjuntamente um documento estratégico sobre a 
política de desenvolvimento. Este documento, que continua em vigor, reflete a 
vontade da União Europeia de contribuir de uma forma decisiva para a erradicação da 
pobreza e para ajudar a construir um mundo mais pacífico e mais justo. O referido 
documento orienta as atividades de cooperação dos Estados-Membros e da 
Comunidade em todos os países em desenvolvimento, num espírito de 
complementaridade.

A primeira parte do Consenso, intitulada a Visão da UE sobre o Desenvolvimento, define os 
objetivos e princípios comuns da cooperação para o desenvolvimento: 

- o objetivo global e essencial da erradicação da pobreza
- os princípios da apropriação e da parceria
- o princípio da coerência das políticas 
- o reforço da ajuda e respetiva eficácia 
- a promoção dos valores comuns, a saber, os Direitos Humanos, a igualdade entre os 

géneros e a boa governação
- a promoção de um multilateralismo efetivo e de um diálogo político aprofundado
- a participação da sociedade civil
- o compromisso permanente no sentido de impedir a fragilidade dos Estados, incluindo o 

reforço das capacidades
- o reforço de democracia parlamentar 
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Embora a UE se tenha comprometido a aumentar a ajuda orçamental para 0,7% do 
produto nacional bruto até 2015, não cumpriu a meta intermédia partilhada de 0,56% 
até 2010, privilegiando de forma crescente o apoio aos países menos desenvolvidos e 
aos países com um rendimento médio e baixo. 

Um aspeto importante do Consenso Europeu reside na coerência das políticas de 
desenvolvimento, que está no cerne da eficácia da ajuda, mas constitui igualmente um 
princípio moral claro: não é aceitável que o impacto no domínio da política europeia 
de desenvolvimento seja reduzido pelo desempenho de outras políticas comunitárias. 
Este princípio, consagrado no artigo 208.º do Tratado de Lisboa, impõe que todas as 
políticas europeias tenham de ter em conta o seu possível efeito nos objetivos de 
desenvolvimento. Uma vez mais, os ODM devem servir de orientação.

Agenda para a Mudança

As estratégias para a África, as Caraíbas e o Pacífico 

O Parlamento Europeu, através da Comissão do Desenvolvimento, tem-se empenhado 
na resposta às estratégias da UE propostas para as diferentes regiões ACP – a África, 
as Caraíbas e o Pacífico – concentrando-se em requisitos-chave para o 
desenvolvimento sustentável, tais como: 

- a promoção da paz e da segurança
- o apoio aos Estados frágeis 
- uma governação correta e eficaz
- a promoção do comércio 
- a integração na economia global 
- a integração nos sistemas de comunicação globais 
- a coesão social
- a sustentabilidade ambiental. 

A segunda parte do Consenso, intitulada A Política de Desenvolvimento da Comunidade 
Europeia, define a forma como a Comunidade põe em prática a visão europeia sobre o 
desenvolvimento definida na primeira parte no que respeita aos recursos afetados à 
Comunidade: 

- progressos suplementares na desvinculação da ajuda 
- redução da dívida sempre que necessário 
- questões transversais de integração: Democracia, boa governação, Direitos do Homem, 

direitos das crianças e dos povos indígenas; igualdade de género; sustentabilidade ambiental, 
promoção da luta contra o VIH/SIDA; 

- apoio aos fundos mundiais claramente associados aos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milénio; 

- apoio orçamental sempre que as condições o permitam.
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Eficácia da Ajuda 

Em 2005, a União Europeia comprometeu-se a melhorar radicalmente o impacto da 
sua cooperação para o desenvolvimento, através de iniciativas para mais ajuda, 
fornecida de uma forma mais rápida e eficaz, a fim de responder aos desafios dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. O objetivo do "Pacote para a Eficácia da 
Ajuda", adotado pela Comissão em 2 de março de 2006, consiste em traduzir estes 
compromissos em ação. Dois anos mais tarde, a Comissão apresentou o que seria a 
posição da UE sobre a eficácia da ajuda antes do Terceiro Fórum de Alto Nível sobre 
a eficácia da ajuda, realizado em Acra, Gana, em setembro de 2008, que se partiu dos 
compromissos assumidos no Primeiro e Segundo Fóruns de Alto Nível realizados, 
respetivamente, em Roma (2003) e em Paris (2005), culminando na "Agenda de Acra 
para a Ação". 

Busan, Coreia – Quarto Fórum de Alto Nível 

Em 1 de dezembro de 2011, o Quarto Fórum de Alto Nível adotou a Parceria de 
Busan para uma cooperação eficaz ao serviço do desenvolvimento. Este "roteiro" 
assenta nos princípios da Declaração de Paris (DP) e da Agenda de Acra para a Ação 
(2008). A “Parceria de Busan” tem por base quarto princípios para um 
desenvolvimento eficaz: os países parceiros têm de desempenhar um papel central 
(apropriação pelos países), aumentar a eficácia da ajuda (incidência nos resultados), 
envolver todas as partes interessadas, públicas e privadas, no desenvolvimento 
(inclusive parcerias de desenvolvimento) e assegurar a responsabilização e a execução 
dos compromissos assumidos a nível político (transparência e prestação de contas 
entre os doadores e os países beneficiários).A União Europeia é um dos principais 
blocos a desenvolver os princípios da eficácia da ajuda adotados em Busan através da 
Agenda para a Mudança e a promoção da coordenação dos doadores entre a Comissão 
e os Estados-Membros.

Na Declaração de Paris, os países parceiros e os países doadores comprometeram-se a 
reforçar o papel parlamentar nas estratégias nacionais de desenvolvimento, 
aumentando, assim, a responsabilização mútua e a transparência dos recursos do 
desenvolvimento.

A nova Agenda para a Mudança, proposta pela Comissão como um roteiro para 
aumentar o impacto da política de desenvolvimento da UE, está em processo de 
aprovação e vai ter um impacto a longo prazo na eficácia da ajuda da UE. No que diz 
respeito à coerência das políticas para o desenvolvimento, a evolução neste domínio 
tem sido lenta, já que as prioridades políticas noutros setores como a agricultura, o 
comércio ou a pesca estão, não raras vezes, em contradição com as prioridades de 
desenvolvimento.

Relações com Intervenientes Não-Estatais 

Ao definir as suas prioridades políticas e a sua contribuição, os membros da Comissão 
do Desenvolvimento têm em devida conta as preocupações dos intervenientes 
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externos envolvidos e, em particular, dos representantes da sociedade civil, tanto na 
UE, como nos países terceiros. 

Os membros da Comissão do Desenvolvimento estão interessados em manter uma 
política de abertura relativamente aos “intervenientes não-estatais”, ou seja, toda uma 
vasta gama de representantes da sociedade civil, como as ONG, os sindicatos, as 
instituições académicas, entre outras, e, até, a autarquia local. 
Uma importante homóloga em termos de comunicação neste contexto tem sido a 
CONCORD, ou seja, Confederação Europeia das ONG de Ajuda ao Desenvolvimento 
e Ajuda Humanitária de Emergência. As suas 19 redes internacionais e 22 associações 
nacionais dos Estados-Membros da União Europeia representam mais de 1 600 ONG 
europeias. A CONCORD e as suas organizações contribuem com os seus 
conhecimentos especializados para o trabalho do Parlamento Europeu, em especial 
das comissões encarregadas das políticas externas da UE (Comissão do 
Desenvolvimento, Comissão do Comércio Internacional e Comissão dos Assuntos 
Externos). 

No âmbito das boas relações de trabalho com a Comissão do Desenvolvimento, 
realizam-se duas vezes por ano reuniões entre a CONCORD, os coordenadores 
políticos e os membros da Comissão do Desenvolvimento. Estas reuniões têm-se 
revelado muito profícuas e têm permitido criar novos espaços de diálogo entre a 
sociedade civil e a Comissão do Desenvolvimento. O objetivo principal tem sido a 
troca de ideias e de propostas sobre temas de interesse comum e encontrar um terreno 
comum. O trabalho levado a cabo pelo Instrumento de Cooperação para o 
Desenvolvimento ilustra eficazmente este bom relacionamento. 

A Comissão do Desenvolvimento tem investido nas relações com os intervenientes 
não-estatais do Sul e as autoridades locais, em especial dos países de África, das 
Caraíbas e do Pacífico.

Nos últimos anos, a Comissão do Desenvolvimento tem convidado com regularidade 
representantes das organizações da sociedade civil de Estados desenvolvidos e em 
desenvolvimento para as suas reuniões e audições. Estes eventos têm-se centrado em 
temas como os países menos desenvolvidos, o desenvolvimento e a educação, a 
agricultura africana e os medicamentos. 

Além disso, no quadro da nova parceria estratégica conjunta entre a UE e África, os 
membros da Comissão do Desenvolvimento e outros deputados têm lutado muito para 
que a sociedade civil lhes garanta – e aos cidadãos que representam – um papel 
institucional, para que a sua voz seja ouvida. 

Do mesmo modo, a Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE tem igualmente 
envidado esforços nos últimos anos para envolver a sociedade civil nas suas 
atividades. A Assembleia nomeou dois vice-presidentes para as relações com os 
intervenientes não-estatais, dando um forte sinal da importância que atribui a estes 
aspetos. 
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Ficha n.º 10 

A Comissão do Desenvolvimento — um parceiro global para o 
desenvolvimento

O Parlamento Pan-Africano — o parceiro privilegiado do PE

África é talvez o continente onde estão patentes os maiores desafios e as maiores 
oportunidades em termos de desenvolvimento. A África tem, em termos relativos, a 
maior concentração de pessoas pobres e de Estados em conflito no mundo. Este 
continente beneficia de cerca de metade do orçamento de ajuda da UE. As suas 
nações e os seus povos têm laços históricos de longa data com a Europa e África está 
a mudar rapidamente, com perspetivas de um futuro brilhante – tal como o prova 
claramente o grande interesse demonstrado pela China.

Em 2007, a UE e os Chefes de Estado e de Governo africanos aprovaram uma 
Estratégia Conjunta África-UE – um ambicioso quadro político a longo prazo que 
confirmou as suas vontades de aprofundarem as suas relações políticas e enfrentarem 
juntos os desafios globais.

A Estratégia abrange não só a cooperação para o desenvolvimento, mas também 
questões como a paz e a segurança, a governação e os Direitos Humanos, o comércio, 
a energia e as alterações climáticas. Na última legislatura, os membros da Comissão 
do Desenvolvimento elaboraram três relatórios sobre a Estratégia destinados à sessão 
plenária.

Em 2004, a União Africana criou o Parlamento Pan-Africano, um parlamento 
consultivo de alcance continental, composto por delegações de cinco membros de 
cada um dos 54 Estados-Membros da UA. O Parlamento Pan-Africano tem a sua sede 
permanente em Midrand, na África do Sul, e reúne duas vezes por ano.

O PE tem mantido, desde o início, contactos estreitos com o PAP e criou uma 
delegação para as relações com o PAP. Esta delegação tem participado em quase 
todas as sessões do PAP desde 2004 e delegações do PAP têm visitado regularmente 
o Parlamento Europeu.

Esta estreita cooperação levou as instituições da UA/UE a reconhecerem formalmente 
a plena participação dos dois parlamentos na arquitetura institucional da Estratégia 
Conjunta UE-África. Isto significa que o PE e o PAP estão agora envolvidos na 
preparação das cimeiras UE-África, que os seus Presidentes proferirão o discurso de 
abertura destas cimeiras, que o PE e o PAP discutem a aplicação da estratégia 
conjunta sobre África, que os ministros da UA e da UE e os dois parlamentos 
desempenham papéis plenos e ativos nos órgãos de tomada de decisão e de 
implementação da estratégia conjunta.

A cooperação com o PAP é igualmente uma das prioridades do Gabinete para a 
Promoção da Democracia Parlamentar.
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Relações com os parlamentos nacionais dos Estados-Membros 

Os parlamentos nacionais têm um papel cada vez mais importante a desempenhar no 
funcionamento da UE, em cooperação com a Comissão Europeia, o PE e entre si. 

Os deputados dos parlamentos nacionais, ao estarem próximos dos cidadãos, podem 
contribuir para estabelecer relações construtivas e eficazes entre os cidadãos e as 
instituições da UE, promovendo uma abordagem mais democrática e transparente à 
política de desenvolvimento da UE.

Nos últimos anos, a Comissão Europeia tem sistematicamente apresentado propostas 
legislativas para análise aos parlamentos nacionais, ao mesmo tempo que são 
apresentadas ao Parlamento Europeu e ao Conselho.

A qualidade da relação entre o Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais e o 
valor acrescentado político dela decorrente são, em última instância, o resultado de 
um esforço conjunto. O Tratado de Lisboa reforçou esta relação ao instituir um 
processo de "pareceres fundamentados" e o Parlamento Europeu aprovou uma 
abordagem comum para tratar estes pareceres fundamentados e os contributos dos 
parlamentos nacionais.

O principal objetivo da cooperação entre o Parlamento Europeu e os parlamentos 
nacionais reside no reforço da dimensão parlamentar da UE contribuindo, assim, para 
o reforço da legitimidade democrática e a transparência da política decisória da UE. 
Outro objetivo é manter os parlamentos nacionais plenamente informados sobre as 
atividades do Parlamento Europeu nos seus diferentes domínios de competência. Para 
esse efeito, um número cada vez maior de comissões do Parlamento Europeu –
incluindo a Comissão do Desenvolvimento – convidam regularmente os deputados 
nacionais para as suas reuniões, para partilhar os seus conhecimentos e experiência na 
discussão de propostas políticas.

Sensibilização da opinião pública para o desenvolvimento 

A importância de sensibilização da opinião pública e a educação para o 
desenvolvimento constituem um meio de promover os valores essenciais da UE de 
tolerância e solidariedade numa sociedade cada vez mais global, interdependente e 
multicultural.

A União Europeia é, de facto, o resultado do processo de diálogo intercultural, que 
visa reunir com as diferentes partes interessadas, aprender com cada uma delas e 
construir algo em comum.

Consequentemente, o reforço do conhecimento público sobre a cooperação para o 
desenvolvimento irá contribuir para reforçar o sentimento de solidariedade 
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internacional e para criar um ambiente favorável ao aprofundamento da sociedade 
intercultural. Será também um meio para promover a participação plena de todos os 
cidadãos na erradicação da pobreza a nível mundial e na luta contra a exclusão, 
mediante, por exemplo, campanhas, educação, sensibilização, promoção e formação.

É, por conseguinte, essencial, o papel dos parlamentos na mobilização da opinião 
pública para a cooperação para o desenvolvimento e para a solidariedade 
internacional com os países em desenvolvimento, com o objetivo de reduzir e 
erradicar da pobreza.

As autoridades nacionais e locais, as ONG e outros atores da sociedade civil para a 
cooperação norte-sul desempenham igualmente um papel vital neste processo.

Em todas as legislaturas, o Parlamento Europeu tem contribuído significativamente 
para aumentar a sensibilização da opinião pública sobre a Política de Cooperação para 
o Desenvolvimento da UE. O Parlamento Europeu organizou uma série de eventos 
públicos, seminários, audições, discussões e debates parlamentares centrados em 
questões relacionadas com o desenvolvimento.

A Comissão do Desenvolvimento tem também desempenhado um papel ativo nas 
Jornadas Europeias do Desenvolvimento. O Parlamento Europeu enviou uma 
delegação de deputados a todos os eventos, e coorganizou eventos especiais com o 
Parlamento Pan-Africano. Além disso, a Comissão do Desenvolvimento criou uma 
banca na "Aldeia Desenvolvimento" para distribuir materiais e sensibilizar os 
visitantes para o papel e para as atividades da Comissão do Desenvolvimento. 

Outro grande evento para o público em geral é a Jornada Europeia de Portas Abertas, 
que se realiza uma vez por ano, por ocasião da assinatura da Declaração Robert 
Schuman. O seu intuito é reforçar a sensibilização do público para as atividades das 
instituições europeias e o funcionamento da União Europeia. Neste dia, o PE abre as 
suas portas ao grande público. A Comissão do Desenvolvimento participa 
regularmente neste dia, chegando a pessoas de diferentes idades e interesses.
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Rapporteur: Iva ZANICCHI 

REPORT on the work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in 2009
Own-initiative
A7-0315/2010, tabled in November 2010 
Rapporteur: Eva JOLY 

REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of 
the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing 
instrument for development cooperation
Codecision procedure
A7-0285/2010, tabled in October 2010 
Rapporteur: Charles GOERENS 

REPORT on health care systems in sub-Saharan Africa and global health
Own-initiative
A7-0245/2010, tabled in September 2010 
Rapporteur: Véronique DE KEYSER 

REPORT on poverty reduction and job creation in developing countries: the 
way forward
Own-initiative
A7-0192/2010, tabled in June 2010 
Rapporteur: Eleni THEOCHAROUS 

REPORT on progress towards the achievement of the Millennium Development 
Goals: mid-term review in preparation of the UN high-level meeting in 
September 2010
Own-initiative

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0375%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0375%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0332%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0332%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0315%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0285%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0285%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0285%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0245%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0192%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0192%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0165%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0165%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0165%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
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A7-0165/2010, tabled in May 2010 
Rapporteur: Michael CASHMAN 

REPORT on the EU Policy Coherence for Development and the ‘Official 
Development Assistance plus’ concept
Own-initiative
A7-0140/2010, tabled in May 2010 
Rapporteur: Franziska KELLER 

REPORT on the effects of the global financial and economic crisis on developing 
countries and on development cooperation
Own-initiative
A7-0034/2010, tabled in March 2010 
Rapporteur: Enrique GUERRERO SALOM 

REPORT on the second revision of the Partnership Agreement ACP-EC (the 
"Cotonou Agreement")
Own-initiative
A7-0086/2009, tabled in December 2009 
Rapporteur: Eva JOLY 

REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of 
the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing 
instrument for development cooperation and Regulation (EC) No 1889/2006 on 
establishing a financing instrument for the promotion of democracy and human 
rights worldwide
Codecision procedure
A7-0078/2009, tabled in December 2009 
Rapporteur: Gay MITCHELL 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0140%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0140%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0034%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0034%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2009-0086%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2009-0086%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2009-0078%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2009-0078%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
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Annex IV

List of hearings and events organised by the Committee on Development of the 
European Parliament in the Sixth Legislative Period (2009–2014)

HEARINGS AND EVENTS

2013 Hearings and events

22 January Hearing on "Millennium Development Goals and beyond 2015 - a 
strong EU engagement"

2012 Hearings and events

9 October Hearing on "Guaranteeing Sustainable Land Security in Developing 
Countries"

18 September Hearing on "How to make OCTs relays for EU development policy"

3 September Hearing on "Linking Relief, Rehabilitation and Development: Towards 
more Effective Aid"

29 February Hearing on "Environmental Degradation and its Impact on Poverty"

2011 Hearings and events

11 October Interparliamentary Committee Meeting with national Parliaments on 
"Human rights conditionality in development policy"

4 October Hearing on "Food security in developing countries: the challenge to 
feed the people"

30 August Joint DEVE-DROI hearing on "Development Education"

20 June Joint FEMM-AFET-DEVE-DROI workshop on "The role of women in 
the democratisation process in North Africa and the Middle East"

13 April Hearing on "The Blurring of Roles between Humanitarian and Military 
Actors: State of Play and Perspectives"
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2010 Hearings and events

22 June Joint PECH-DEVE hearing on "CFP Reform: The external 
dimension"

2 June Hearing on "Property rights, property ownership and land grab in 
Developing Countries"

27 April Joint DEVE-INTA-EMPL-DROI hearing on "Child Labour in 
Developing Countries"

22 March Hearing on "Palestine: Bridge Building for Development"

25 January Hearing on "Human Rights Slot on Trade Union Rights in Colombia"

2009 Hearings and events

10 November Hearing on "The effects of the global financial crisis on developing 
countries and development cooperation"

15 October Hearing on "EU Climate Poverty" (in association with Oxfam Intern.)

5 October Joint DEVE-CONT hearing on "Involving Non-State Actors in EC 
Development Cooperation - The Way Forward"
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Annex V

STUDIES COMMISSIONED BY THE COMMITTEE ON DEVELOPMENT AND 
IMPLEMENTED BY THE POLICY DEPARTMENT DURING THE 7TH 
PARLIAMENTARY TERM (2009-2014)

All studies are available at: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html

Title: Strengthening the Link between Relief, Rehabilitation and 
Development (LRRD) in the EU's Financing Instruments for 
Development and Humanitarian Aid under the MFF 2014-
2020

Author: Pedro Morazán (Südwind Institute, Germany), François 
Grünewald (Groupe URD), Irene Knoke (Südwind Institute, 
Germany) and Tobias Schäfer (Südwind Institute, Germany)

Publication date: 08.08.2012
Study available in EN 

Title: Blending Grants and Loans for Financing the EU's 
Development Policy in the Light of the Commission Proposal 
for a Development Cooperation Instrument (DCI) for 2014-
2020

Author: Jorge Núnez Ferrer (CEPS, Belgium) ; Pedro Morazán (Südwind 
Institute, Germany); Tobias Schäfer (Südwind Institute, 
Germany); Arno Behrens (CEPS, Belgium)

Publication date: 28.06.2012
Study available in EN 

Title: Criteria for Differentiation and Methods for Phasing Out 
EU's Development Cooperation in Light of the Commission's 
Proposal for a Development Cooperation Instrument (DCI) 
for 2014-2020

Author: Josep M. Coll (European Studies University Institute -
Autonomous University of Barcelona, Spain) 

Publication date: 16.05.2012 
Study available in EN

Title: A Coherent EU Strategy for the Sahel
Author: Luis Simon, Alexander Mattelaer and Amelia Hadfield (Institute 

for European Studies, Vrije Universiteit Brussel, Belgium) with 
research support provided by Marc-Antoine MORIN (Institute 
for European Studies, Vrije Universiteit Brussel, Belgium)

Publication date: 11.05.2012 
Study available in EN, FR
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Title: The Role of Brics in the Developing World
Authors: Morazán, Pedro (Südwing-Institute, Germany), Knoke, Irene 

(Südwing-Institute, Germany), Knoblauch, Doris (Ecologie 
Institute, Germany) and Schäfer, Thobias (Südwing-Institute, 
Germany)

Publication date: 13.04.2012
Study available in EN

Title: Gendercide : The Missing Women ?
Authors: Liisanantti Anu (Overseas Development Institute, UK) and Beese 

Karin (Ecologic Institute, Germany) 
Publication date: 16.03.2012
Study available in EN, FR

Title: New European Union Development Cooperation Policy with 
Latin America

Authors: Morazán Pedro (Südwing Institute, Germany), FIAPP 
(International and Ibero-American Foundation for Administration 
and Public Policies, Madrid, Spain), Sanahuja José Antonio 
(Universidad Complutense de Madrid, Spain) and Ayllón Bruno 
(IUDC-UCM, Universidad Complutense de Madrid, Spain)

Publication date: 20.12.2011
Study available in EN, ES

Title: Intellectual Property Rights on Genetic Resources and the 
Fight against Poverty

Authors: Sebastian Oberthür, Justyna Pozarowska and Florian Rabitz 
(Vrije Universiteit Brussel, Institute for European Studies, 
Belgium); Christiane Gerstetter, Christine Lucha, Katriona 
McGlade and Elizabeth Tedsen (Ecologic Institute, Germany)

Publication date: 19.12.2011
Study available in EN, FR 

Title: Access to Energy in Developing Countries
Auteur: Arno Behrens, Centre for European Policy Studies (CEPS), 

Belgium; Jorge Nunez Ferrer, Centre for European Policy 
Studies (CEPS), Belgium; Mathilde Carraro, Centre for European 
Policy Studies  (CEPS), Belgium; Glada Lahan, Chatham House, 
UK; Eike Dreblow, Ecologic Institute, Germany

Publication date: 07.11.2011 
Study available in EN

Title: The Effects of Oil Companies’ Activities on the Environment, 
Health and Development in Sub-Saharan Africa

Authors: Baumüller Heike, Donnelly Elizabeth, Vines Alex and Weimer 
Markus (Chatham House, United Kingdom)

Publication date: 08.08.2011  
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Study available in EN

Title: An Assessment of the Balancing of EU Development 
Objectives with Other Policies and Priorities

Authors: Selen Sarisoy Guerin (IES VUB, Belgium), Sevidzem Kingah 
(UNI-CRIS and IES, Belgium), Christiane Gerstetter (Ecologic 
Institute, Germany) and Jenny Kirschey (Ecologic Institute, 
Germany)

Publication date: 21.03.2011 
Study available in EN, FR, DE

Title: An inventory of existing mechanisms to comply with aid 
commitments by member states

Authors: Dr Morazán, Pedro, project leader, Südwing Institute, Germany 
Koch, Svea, Südwind Institute, Germany

Publication date: 15.12.2010 
Study available in EN

Title: The Rationale for a Financial Transaction Tax
Author: Knoke Irene (Südwind Institut, Germany)
Publication date: 24.11.2010 
Study available in EN

Title: Potential Use of Radioactively Contaminated Mining 
Materials in the Construction of Residential Homes from 
Open Pit Uranium Mines in Gabon and Niger

Authors: Veit Sebastian (Senior Economist) and Srebotnjak Tanja (PhD) -
Ecologic Institute, Germany

Publication date: 19.11.2010
Study available in EN, FR

Title: Monitoring Budget Support in Developing Countries
Authors: Pedro Morazán and Svea Koch (Institute Südwind, Germany)
Publication date: 15.07.2010
Study available in EN, FR

Title: Reform of the European Investment Bank: How to Upgrade 
the EIB’s Role in Development

Authors: Prof. Stephany Griffith-Jones, Columbia University; Judith 
Tyson, UK

Publication date: 27.05.2010
 Study available in EN, FR

Title: A comparative evaluation of public-private and public-public 
partnerships for urban water services in ACP countries
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Authors: Josephine Tucker, Research Officer, Overseas Development 
Institute, UK ; Roger Calow, Research Fellow, Overseas 
Development Institute, UK ; Darla Nickel, Ecologic Institute, 
Austria ; Thomas Thaler, Researcher, Ecologic Institute, Austria

Publication date: 27.05.2010
Study available in EN

Title: Discrimination and Development Assistance
Author: Irene Knoke (Institut Südwind, Germany) with contributions 

from Sebastian Veit
Publication date: 06.04.2010 
Study available in EN, FR

Title: Agricultural Technologies for Developing Countries
Authors: Rolf Meyer (ITAS)
Publication date: 15.06.2009 
Study available in EN
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Annex VI

Development aid: Net official development assistance (ODA)
Net disbursements at current prices and exchange rates
Millions of US dollars

2009 2010 2011  (1)
DAC Countries, Total 119 778 128 465 133 526
Australia 2 762 3 826 4 799
Austria 1 142 1 208 1 107
Belgium 2 610 3 004 2 800
Canada 4 000 5 209 5 291
Denmark 2 810 2 871 2 981
Finland 1 290 1 333 1 409
France 12 602 12 915 12 994
Germany 12 079 12 985 14 533
Greece 607 508 331
Ireland 1 006 895 904
Italy 3 297 2 996 4 241
Japan 9 457 11 021 10 604
Korea 816 1 174 1 321
Luxembourg 415 403 413
Netherlands 6 426 6 357 6 324
New Zealand 309 342 429
Norway 4 081 4 580 4 936
Portugal 513 649 669
Spain 6 584 5 949 4 264
Sweden 4 548 4 533 5 606
Switzerland 2 310 2 300 3 086
United Kingdom 11 283 13 053 13 739
United States 28 831 30 353 30 745
G7, Total 81 549 88 533 92 148
DAC EU Members, Total 67 211 69 661 72 315
Non-DAC Countries,Total 6 672 7 235 2 509
EU Institutions 13 444 12 679 12 627
Czech Republic 215 228 256
Hungary 117 114 140
Iceland 34 29 26
Israel  (1) 124 145 176
Poland 375 378 417
Slovak Republic 75 74 87
Slovenia 71 59 63
Thailand 40 10  ..
Turkey 707 967 1 320
United Arab Emirates 834 412  ..
Arab Countries  ..  ..  ..
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Other Donor Countries, 
Total  ..  ..  ..

Last updated: 4 April 2012
.. Not available
Note: Detailed information on the sources and definitions used may be found in the source 
database.
1 ODA for 2011 is preliminary.
Source: Official and private flows, OECD International Development Statistics (database)
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Annex VII

THE MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)

MDG 1: ERADICATE EXTREME POVERTY AND HUNGER
 Reduce by half the proportion of people living on less than a dollar a day 
 Achieve full and productive employment and decent work for all, including 

women and young people
 Reduce by half the proportion of people who suffer from hunger

MDG 2: ACHIEVE UNIVERSAL PRIMARY EDUCATION
 Ensure that all boys and girls complete a full course of primary schooling 

MDG 3: PROMOTE GENDER EQUALITY AND EMPOWER WOMEN
 Eliminate gender disparity in primary and secondary education preferably by 

2005, and at all levels by 2015 

MDG 4: REDUCE CHILD MORTALITY
 Reduce by two thirds the mortality rate among children under five 

MDG 5: IMPROVE MATERNAL HEALTH
 Reduce by three quarters the maternal mortality ratio
 Achieve, by 2015, universal access to reproductive health

MDG 6: COMBAT HIV/AIDS, MALARIA AND OTHER DISEASES
 Halt and begin to reverse the spread of HIV/AIDS
 Achieve, by 2010, universal access to treatment for HIV/AIDS for all those who 

need it
 Halt and begin to reverse the incidence of malaria and other major diseases

MDG 7: ENSURE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
 Integrate the principles of sustainable development into country policies and 

programmes; reverse loss of environmental resources 
 Reduce biodiversity loss, achieving, by 2010, a significant reduction in the rate of 

loss
 Reduce by half the proportion of people without sustainable access to safe 

drinking water and basic sanitation
 Achieve significant improvement in lives of at least 100 million slum dwellers, by 

2020 

MDG 8: DEVELOP A GLOBAL PARTNERSHIP FOR DEVELOPMENT
 Develop further an open, trading and financial system that is rule-based, 

predictable, and non-discriminatory trading and financial system. Includes a 
commitment to good governance, development and poverty reduction — both 
nationally and internationally 
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 Address the special needs of the least developed countries’ special needs. This 
includes tariff- and quota-free access for their exports; enhanced debt relief for 
heavily indebted poor countries; cancellation of official bilateral debt; and more 
generous official development assistance for countries committed to poverty 
reduction

 Address the special needs of landlocked developing countries and small island 
developing states States (through the Programme of Action for the Sustainable 
Development of Small Island Developing States and the outcome of the twenty-
second special session of the General Assembly)

 Deal comprehensively with the debt problems of developing countries’ debt 
problems through national and international measures to make debt sustainable in 
the long term 

 In cooperation with the developing countries, develop decent and productive work 
for youth 

 In cooperation with pharmaceutical companies, provide access to affordable 
essential drugs in developing countries 

 In cooperation with the private sector, make available the benefits of new 
technologies - especially information and communications technologies
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