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BREVE JUSTIFICAÇÃO

A política de desenvolvimento da UE reverte claramente em benefício da União, uma vez que 
contribui para a sua estabilidade geopolítica global, alivia as pressões migratórias e abre 
novos mercados comerciais. Posto isto, visa também primariamente reduzir a pobreza e 
promover o desenvolvimento social e económico sustentável dos países em desenvolvimento 
e dos seus cidadãos.

Por esse motivo e, muito embora o Alto Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança e o Serviço de Acção Externa tenham como missão 
apoiar as políticas da União em domínios como os assuntos externos, o comércio e a 
segurança, não podemos assumir que o novo serviço atribua igual importância à consecução 
dos objectivos da política de desenvolvimento da UE e aos Objectivos de Desenvolvimento 
do Milénio.

Consequentemente, consideramos ser vital referir explicitamente o desenvolvimento no 
parecer do Parlamento, mais especificamente as obrigações que incumbem à UE por força do 
Tratado de Lisboa no sentido de envidar esforços para erradicar a pobreza e de assegurar a 
coerência política no interesse dos países em desenvolvimento, bem como a importância de 
manter a cooperação para o desenvolvimento como uma política autónoma, em pé de 
igualdade com outras políticas no domínio das relações internacionais e com a correspondente 
arquitectura política e administrativa.

SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão dos Assuntos Constitucionais, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

Considerando D-A (novo)

D-A. Considerando que, nos termos do Tratado de Lisboa, as políticas de cooperação 
para o desenvolvimento da UE e dos Estados-Membros "completam-se e 
reforçam-se mutuamente"; considerando que tal deve permitir uma distinção mais 
clara entre os papéis da Comissão e dos Estados-Membros, menos sobreposições, 
uma coordenação reforçada dos dadores e uma melhor repartição das tarefas, no 
interesse de uma maior eficácia da ajuda e de uma melhor relação 
custos-benefícios;

Considerando D-B (novo)

D-B. Considerando que o Serviço Europeu de Acção Externa (SEAE) deve contribuir 
para tornar a UE mais visível como principal parceiro dos países em 
desenvolvimento e se deve fundar nos fortes laços da UE com os países em 
desenvolvimento, laços esses que assentam no seu estatuto de maior dador de Ajuda 
Pública ao Desenvolvimento e ajuda humanitária e principal parceiro comercial dos 
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países em desenvolvimento,

Considerando D-C (novo)

D-C. Considerando que o Tratado de Lisboa define a cooperação para o desenvolvimento 
como sendo uma área política autónoma com objectivos específicos e em pé de 
igualdade com outras políticas externas e, de forma alguma, subordinada às 
políticas externa, de segurança ou defesa, reconhecendo a importância tanto da 
coerência da política de desenvolvimento como da coerência entre as diferentes 
acções da UE no plano externo,

Considerando D-D (novo)

D-D. Considerando que a erradicação da pobreza constitui um dos objectivos gerais do 
Tratado da União Europeia, com a redacção que lhe foi dada pelo Tratado de 
Lisboa, no domínio das relações internacionais (artigo 2.º, alínea d) do artigo 21.º) e 
o objectivo primário da política de desenvolvimento da União, tal como estabelecido 
no artigo 208.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia; 
considerando que o artigo 208.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia estabelece, além disso, que "na execução das políticas susceptíveis de 
afectar os países em desenvolvimento, a União tem em conta os objectivos da 
cooperação para o desenvolvimento"; considerando, por esse motivo, que todas as 
actividades do SEAE que afectam os países em desenvolvimento devem promover a 
erradicação da pobreza,

N.º 4 – alínea b)

(b) o SEAE deve assumir uma forma que melhore a coerência da acção externa da União e a 
sua representação nas relações externas, objectivo em atenção ao qual, em especial, as 
unidades que se ocupam das relações externas em sentido estrito e as posições 
hierárquicas mais elevadas nas delegações em países terceiros devem ser colocadas sob a 
alçada do SEAE; quanto à evolução futura, poder-se-á considerar que outras funções 
deverão também ser atribuídas ao SEAE;

N.º 4 – alínea c)

(c) todavia, não é necessário retirar às Direcções-Gerais da Comissão todas as suas 
responsabilidades no domínio das relações externas; especialmente em domínios em que a 
Comissão tem poderes de execução, a integridade das actuais políticas comunitárias com 
uma dimensão externa deverá ser preservada; a Comissão deverá fornecer um modelo 
específico para os serviços em causa, como as Direcções-Gerais do Comércio, do 
Alargamento e do Desenvolvimento e Relações com os Estados de África, das Caraíbas e 
do Pacífico, EuropeAid, o Serviço de Ajuda Humanitária, o Gabinete Humanitário da 
Comunidade Europeia, o Departamento para os Direitos Humanos e a Democracia, o 
Departamento para a Assistência Eleitoral e as unidades da Direcção-Geral dos Assuntos 
Económicos e Financeiros com uma orientação para o exterior;

N.º 4 – alínea d-A (nova)
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(d-A) um Comissário independente para o Desenvolvimento e a Ajuda Humanitária deve 
ser necessariamente um membro do Colégio dos Comissários, em pé de igualdade 
com os demais Comissários responsáveis por outras políticas no domínio das 
relações internacionais; este Comissário deve ter competência tanto para formular 
como para implementar a política de cooperação para o desenvolvimento, 
cooperando estreitamente com o Alto Representante, tanto nos Estados ACP como 
em outros países em desenvolvimento;

N.º 4 – alínea d-B) (nova)

(d-B) por extensão, deve existir, no seio da Comissão, uma única Direcção-Geral 
específica para o Desenvolvimento, responsável pela definição da política, 
aconselhamento político e execução da política de cooperação para o 
desenvolvimento da União; essa Direcção-Geral, bem como todo o pessoal 
responsável pela implementação da política de desenvolvimento da União, tanto em 
Bruxelas como nas delegações externas, devem responder perante o Comissário 
responsável pelo Desenvolvimento;

N.º 5 – alínea c-A) (nova)

(c-A) o SEAE deve incluir um número suficiente de profissionais especializados em 
desenvolvimento dos ministérios nacionais e da Direcção-Geral do Desenvolvimento 
da Comissão; os funcionários dessa Direcção-Geral devem receber as suas 
instruções do Comissário para o Desenvolvimento;

N.º 6 – alínea b)

(b) seja composto por um certo número de direcções, cada uma das quais será competente 
num domínio importante do ponto de vista geoestratégico das relações externas da 
União, e outras direcções para questões de desenvolvimento, segurança e de política 
de defesa, gestão de crises civis, assuntos multilaterais e horizontais incluindo direitos 
humanos, e questões administrativas;


