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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a coerência das políticas da UE numa perspectiva de desenvolvimento e o 
“conceito de ajuda pública ao desenvolvimento mais” (APD+)
(2009/2218(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os artigos 9.º e 35.º da declaração conjunta do Conselho e dos 
representantes dos governos dos Estados-Membros reunidos no Conselho, do Parlamento 
Europeu e da Comissão sobre a política de desenvolvimento da União Europeia: «O 
Consenso europeu»1,

– Tendo em conta o artigo 208.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia
(Tratado de Lisboa), que reafirma que a UE terá em conta os objectivos da sua política de
cooperação para o desenvolvimento nas políticas que puser em prática que sejam 
susceptíveis de afectar os países em desenvolvimento,

– Tendo em conta o artigo 12.º do Acordo de Parceria ACP-CE (Acordo de Cotonu),

– Tendo em conta a Estratégia Conjunta África-UE, adoptada em Lisboa em Dezembro de 
2007,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao 
Comité Económico e Social Europeu intitulada «Coerência das políticas para promover o 
desenvolvimento – Acelerar os progressos tendo em vista a realização dos Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio» (SEC(2005)0455),

– Tendo em conta o primeiro relatório bienal da UE sobre a coerência das políticas para 
promover o desenvolvimento (COM(2007)0545) e o documento de trabalho dos serviços 
da Comissão que o acompanha (SEC(2007)1202),

– Tendo em conta o relatório da UE de 2009 sobre a coerência das políticas numa 
perspectiva de desenvolvimento (COM(2009)0461 final) e o documento de trabalho da 
Comissão que o acompanha (SEC(2009)1137 final),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões intitulada «Coerência das 
políticas numa perspectiva de desenvolvimento – estabelecer o quadro de acção para uma 
abordagem de toda a União» (COM(2009)0458 final),

– Tendo em conta as conclusões do Conselho «Agricultura e Pescas» de 21 e 22 de 
Dezembro de 2004,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho «Relações Externas» de 24 de Maio de 2005 
sobre a aceleração dos progressos tendo em vista a realização dos Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio,

                                               
1 JO C 46, 24.2.2006, p. 1.



PE438.501v02-00 4/13 PR\804536PT.doc

PT

– Tendo em conta as conclusões do Conselho de 17 de Outubro de 2006 sobre a integração 
das preocupações em matéria de desenvolvimento no processo de decisão do Conselho,

– Tendo em conta o número 49 das conclusões da Presidência do Conselho Europeu de 14 e
15 de Dezembro de 2006,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho «Assuntos Gerais e Relações Externas» de 19 
e 20 de Novembro de 2007 sobre a coerência na política de desenvolvimento,

– Tendo em conta o número 61 das conclusões da Presidência do Conselho Europeu de 19 e 
20 de Junho de 2008,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho «Assuntos Gerais e Relações Externas» de 17 
de Novembro de 2009 sobre a coerência das políticas numa perspectiva de 
desenvolvimento,

– Tendo em conta o documento de estratégia da OCDE de 1996 «Shaping the 21st Century: 
the Contributions of Development Cooperation» (O papel da cooperação para o 
desenvolvimento no dealbar do século XXI), a declaração ministerial da OCDE de 2002 
intitulada «Action for a Shared Development Agenda» (Por um programa de acção 
comum da OCDE ao serviço do desenvolvimento) e o relatório de 2008 da mesma 
organização «Building Blocks for Policy Coherence for Development» (Elementos para a 
coerência das políticas numa perspectiva de desenvolvimento),

– Tendo em conta a declaração ministerial sobre a coerência das políticas numa perspectiva 
de desenvolvimento, adoptada pela OCDE em 4 de Junho de 2008,

– Tendo em conta a Declaração do Milénio da ONU, de 2000, e o oitavo Objectivo de 
Desenvolvimento do Milénio,

– Tendo em conta a reunião ministerial da OMC de Novembro de 2001 e o Consenso de 
Monterrey de 2002,

– Tendo em conta a Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável de 2002 e a 
Resolução adoptada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas no quadro da Cimeira 
Mundial de 2005,

– Tendo em conta a Resolução sobre o papel do Acordo de Parceria de Cotonu no âmbito da 
resposta à crise alimentar e financeira nos países ACP, adoptada na 17.ª Assembleia 
Parlamentar Paritária ACP-UE1, que teve lugar em Praga de 4 a 9 de Abril de 2009,

– Tendo em conta as suas resoluções seguintes, baseadas em relatórios da Comissão do 
Desenvolvimento: de 23 de Março de 2006, sobre o impacto em matéria de 
desenvolvimento dos acordos de parceria económica (APE) (2005/2162(INI))2; de 1 de 
Fevereiro de 2007, sobre a integração da sustentabilidade nas políticas de cooperação para 
o desenvolvimento (2006/2246 (INI))3; de 25 de Outubro de 2007, sobre o estado actual 

                                               
1 ACP-UE/100.568/09/fin.
2 JO C 292E, 1.12.2006, p. 121.
3 JO C 250E, 25.10.2007, p. 77.
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das relações entre a UE e a África (2007/2002(INI))1; de 17 de Junho de 2008, sobre a 
coerência das políticas de desenvolvimento e os efeitos da exploração pela UE de certos 
recursos naturais biológicos para o desenvolvimento da África Ocidental
(2007/2183(INI))2; de 29 de Novembro de 2007, sobre a dinamização da agricultura 
africana – proposta relativa ao desenvolvimento da agricultura e da segurança alimentar
em África (2007/2231(INI))3; e de 22 de Maio de 2008, sobre o seguimento da Declaração 
de Paris de 2005 sobre a Eficácia da Ajuda (2008/2048(INI))4,

– Tendo em conta as suas resoluções seguintes, baseadas em relatórios da Comissão do 
Comércio Internacional: de 23 de Maio de 2007, sobre a ajuda da UE ao comércio 
(2006/2236(INI))5 e de 1 de Junho de 2006, sobre o comércio e pobreza: conceber as
políticas comerciais de forma a maximizar o contributo do comércio para a redução da 
pobreza (2006/2031(INI))6,

– Tendo em conta o relatório de 2009 da CONCORD, confederação europeia das ONG de 
auxílio de emergência e ajuda ao desenvolvimento, intitulado «A Coerência das Políticas
em Foco»,

– Tendo em conta o estudo de 2003 da organização internacional de combate à pobreza 
ActionAid intitulado «Policy (in)coherence in European Union support to developing 
countries: a three country case study» ((In)coerência da política de ajuda da União 
Europeia aos países em desenvolvimento: análise dos casos de três países),

– Tendo em conta o estudo de 2006 de Guido Ashoff intitulado «Enhancing policy 
coherence for development: conceptual issues, institutional approaches and lessons from 
comparative evidence» (Reforçar a coerência das políticas na perspectiva do 
desenvolvimento: questões conceptuais, abordagens institucionais e lições extraídas da 
comparação dos dados disponíveis),

– Tendo em conta o relatório de 2007 do ECDPM, Centro Europeu de Gestão das Políticas 
de Desenvolvimento, intitulado «The EU institutions & Member States’ mechanisms for 
promoting policy coherence for development: final report» (Os mecanismos das 
instituições e dos Estados-Membros da UE de promoção da coerência das políticas na 
perspectiva do desenvolvimento),

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento e os pareceres da Comissão 
dos Assuntos Externos e da Comissão do Comércio Internacional (A7-0000/2010),

A. Considerando que coerência das políticas numa perspectiva de desenvolvimento (CPD) 
significa «trabalhar com vista a garantir que os objectivos e resultados das políticas de 
desenvolvimento de um governo não sejam minadas por outras políticas desse governo

                                               
1 JO C 263E, 16.10.2008, p. 633.
2 JO C 286E, 27.11.2009, p. 5.
3 JO C 297E, 20.11.2008, p. 201.
4 JO C 279E, 19.11.2009, p. 100.
5 JO C 102E, 24.4.2008, p. 291.
6 JO C 298E, 8.12.2006, p. 261.
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com impacto sobre os países em desenvolvimento, e que estas últimas contribuam, sempre 
que tal seja viável, para a consecução dos objectivos de desenvolvimento»1,

B. Considerando que a incoerência das políticas pode conduzir à ineficácia, ineficiência e 
perda de credibilidade das políticas de desenvolvimento,

C. Considerando que o artigo 208.º do Tratado de Lisboa consagra a mitigação da pobreza 
como o primeiro objectivo da política de desenvolvimento da UE, e que a CPD visa 
prosseguir os objectivos da União em matéria de cooperação para o desenvolvimento
através de todas as suas políticas,

D. Considerando que existem situações de flagrante incoerência nas políticas comercial, 
agrícola, da pesca, climática, em matéria de direitos de propriedade intelectual, migração, 
financeira, armamento e matérias-primas da UE,

E. Considerando que a CPD está sujeita a uma série de constrangimentos que consistem na 
falta de apoio político e de mandatos claramente definidos, insuficiência de recursos e 
ausência de instrumentos e indicadores de monitorização eficazes, bem como de 
precedência sobre interesses com ela conflituantes,

F. Considerando que a UE está empenhada em cumprir o objectivo das Nações Unidas de 
canalizar 0,7% do rendimento nacional bruto (RNB) para ajuda pública ao 
desenvolvimento (APD) até 2015, e que o objectivo intercalar de ajuda dos 
Estados-Membros da UE e da UE no seu todo é de 0,56% até 2010,

G. Considerando que o Provedor de Justiça Europeu dispõe de um mandato para investigar
queixas relativas a casos de má administração por parte de instituições europeias; 
considerando ainda que o Provedor, Nikiforos Diamandouros, declarou, designadamente 
no contexto das actividades de concessão de crédito externo do BEI, estar disposto a fazer 
uso do seu poder de levar a cabo inquéritos por iniciativa própria, quando receber queixas 
apresentadas por nacionais de países terceiros residentes no exterior da UE,

1. Saúda a atenção e o empenho acrescidos que a Comissão, o Conselho e os
Estados-Membros têm vindo a dedicar à CPD, conforme demonstra o relatório bienal;

2. Reafirma o seu próprio empenho em reforçar a CPD na UE e no seu trabalho parlamentar;

3. Recorda a responsabilidade que impende sobre a União Europeia de ter em consideração o 
interesse dos países em desenvolvimento e dos seus cidadãos, e evitar que os interesses a 
curto prazo dos países doadores colidam com as prioridades de desenvolvimento dos 
países beneficiários da ajuda;

4. Considera que todas as políticas da UE em áreas de intervenção com repercussões 
externas devem ser concebidas de modo a concorrerem para a luta contra a pobreza, bem 
como para conferir efectividade prática aos direitos humanos, incluindo os direitos sociais, 
económicos e ambientais e a igualdade de género;

                                               
1 «Coerência das Políticas numa perspectiva do Desenvolvimento: Abordagens Institucionais: Seminário 
Técnico»: seminário da OCDE realizado em Paris em 13 de Outubro de 2003.
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5. Solicita que se estabeleçam mandatos claros em sede de avaliação da CPD, bem como 
objectivos operacionais claros e precisos, e procedimentos circunstanciados a observar 
nesse exercício;

6. Salienta a necessidade crucial de se abordar a CPD numa óptica de longo prazo, apta a 
assegurar-lhe um apoio duradouro; frisa a importância de uma avaliação tempestiva das 
políticas para prevenir impactos negativos nos países em desenvolvimento;

7. Frisa que a decisão do Conselho de eleger cinco grandes áreas para o exercício de CPD
em 2009 não deve prejudicar a monitorização das 12 áreas tradicionais de acção política; 
insta, além disso, a Comissão a identificar e a propor soluções para as incoerências, 
independentemente do domínio em que elas se verifiquem;

8. Está preocupado com a possibilidade de a «abordagem APD+» acarretar o risco de a UE
se ver privada do seu roteiro para a consecução da meta de canalizar 0,7% do PNB para 
APD até 2015, e vir a minar o conceito vigente de APD e a sua concentração na
erradicação da pobreza, pelo facto de exagerar a importância de outros fluxos financeiros 
no plano do desenvolvimento;

9. Pede à Comissão que esclareça melhor os contornos da “abordagem de toda a União” e o 
seu impacto na política de desenvolvimento da UE; manifesta a apreensão com que encara 
a perspectiva da integração desta abordagem nas próximas Perspectivas financeiras;

10. Considera que, tanto na UE como nos países em desenvolvimento, é necessário
estabelecer um procedimento de tratamento de queixas relativas a casos de eventual 
violação pela União do compromisso que assumiu em matéria de CPD; observa que o 
Provedor de Justiça Europeu, que é um órgão independente da Comissão Europeia, 
elabora um relatório anual e dispõe de poderes de investigação, de que pode fazer uso por 
iniciativa própria na averiguação de queixas provenientes do exterior da UE que incidam 
sobre matérias sob a sua alçada;

11. Convida o Provedor de Justiça e a Comissão a trabalharem em conjunto com vista a 
assegurar a disponibilidade de um mecanismo eficaz de processamento de queixas contra 
incoerências – usando, por exemplo, os critérios de avaliação do desenvolvimento humano 
do PNUD como padrão de aferição de medidas e acções concretas;

12. Insta a Comissão a usar parâmetros de referência e indicadores claros na aferição da CPD, 
por exemplo, os índices de desenvolvimento sustentável;

13. É de opinião que quaisquer acções e medidas de política de desenvolvimento da UE que 
não respeitem os princípios e objectivos estabelecidos no artigo 208.º do Tratado de 
Lisboa configurarão uma violação de uma obrigação decorrente dos tratados;

14. Insta a que se ponha fim à prática de subsidiação da exportação, independentemente do 
desfecho que possa vir a ter a «Ronda de Doha», para prevenir o dumping de produtos da 
UE nos mercados de países em desenvolvimento e os prejuízos económicos que ele gera;

15. Exige uma redução drástica das tarifas aduaneiras da UE aplicáveis à importação de 
produtos procedentes de todos os países em desenvolvimento e solicita à Comissão que
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condicione a sua efectivação ao respeito das normas laborais e ambientais 
internacionalmente reconhecidas, e a concessão de isenção total de direitos à importação 
de produtos de comércio justo;

16. Exorta a Comissão a abster-se, nos processos de negociação de acordos de comércio livre 
(ACL) e de parceria económica (APE) em curso com países em desenvolvimento, de lhes 
exigir a adesão à Convenção Internacional para a Protecção das Obtenções Vegetais, que 
restringe o acesso das comunidades indígenas à biodiversidade e a sua preservação;

17. Insta a Comissão a abandonar a sua actual abordagem TRIPS+ na negociação de APE, 
para que os países em desenvolvimento possam fornecer medicamentos a preços 
comportáveis às suas populações ao abrigo de programas nacionais de saúde pública;

18. Saúda os mecanismos tendentes a reforçar a CPD no seio da Comissão, nomeadamente o 
sistema de consulta inter-serviços, o processo de avaliação de impacto, a avaliação do 
impacto na sustentabilidade e o Grupo inter-serviços de apoio à qualidade; pergunta, 
contudo, a que critérios obedece a rejeição pela DG Desenvolvimento de iniciativas 
políticas incoerentes, e reclama maior transparência em matéria de resultado de consultas 
inter-servicos; exige, além disso, que o Parlamento Europeu e os países em 
desenvolvimento sejam associados de forma mais estreita a esses mecanismos;

19. Pede à Comissão que encete mais cedo as avaliações de impacto, i.e. antes de o processo 
de concepção das iniciativas de política se encontrar numa fase muito avançada, e as 
baseie em estudos assentes em dados de facto; solicita à Comissão que inclua os 
resultados das avaliações de impacto nos documentos de estratégia por país e por região 
do Instrumento financeiro de Cooperação para o Desenvolvimento (ICD);

20. Exorta a Comissão a envolver o Parlamento Europeu no processo de elaboração dos 
relatórios sobre a CPD, por exemplo, no que toca ao questionário, à sua efectivação no 
momento mais oportuno, e levando em consideração os relatórios de iniciativa do 
Parlamento sobre a matéria;

21. Pede à Comissão que envolva as delegações da UE no seu trabalho em sede de CPD, 
mediante a designação de pontos focais de CPD em cada delegação, que fiquem 
incumbidos de monitorizar o impacto da política da UE no país parceiro em causa; solicita 
a inclusão da questão da CPD na formação de pessoal;

22. Exorta a Comissão a atribuir ao comissário responsável pelo desenvolvimento a 
responsabilidade exclusiva pela programação e implementação da ajuda em todos os
países em desenvolvimento;

23. Sugere que a CPD seja incluída na revisão intercalar do ICD, especialmente nos
programas temáticos pertinentes;

24. Apela à inclusão de compromissos específicos em matéria de CPD nos programas de 
trabalho de todas as presidências;

25. Sugere que o Conselho introduza aperfeiçoamentos no funcionamento das suas actuais
estruturas de reforço da CPD, por exemplo, promovendo a realização de um maior número 
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de reuniões conjuntas dos grupos de trabalho e a divulgação pública do programa de 
trabalho;

26. Decide elaborar um relatório bienal do Parlamento Europeu sobre a CPD; aconselha todas 
as comissões a elaborarem relatórios sobre este tema, segundo a óptica de
desenvolvimento de cada uma;

27. Encoraja as assembleias parlamentares paritárias existentes, como a Assembleia 
Parlamentar Paritária ACP-UE, a designarem relatores permanentes para a CPD e a
elaborarem um relatório anual sobre CPD, com vista a detectar eventuais incoerências de
política;

28. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A coerência das políticas implica a ideia de que as políticas da UE em todas as áreas de 
intervenção devem ser concebidas de forma a contribuírem para a satisfação das necessidades 
de desenvolvimento dos países em desenvolvimento. As políticas comunitárias, não obstante 
o compromisso da UE em prol da CPD, minam os esforços de consecução de objectivos de
desenvolvimento de várias maneiras; assim, a título de exemplo:

− Nos países em desenvolvimento, os mercados são invadidos por produtos europeus 
altamente subsidiados, que contribuem para o enfraquecimento da infra-estrutura 
económica e social local, exacerbando os problemas de malnutrição e fome e 
condenando os agricultores locais a uma situação de pobreza estrutural e de 
dependência aguda da ajuda externa;

− Vários países, como a Malásia, a Indonésia, a Colômbia e uma série de países africanos, 
afectaram grandes fracções da sua superfície arável à produção de biocombustíveis,
destinada a satisfazer as necessidades de energia produzida a partir de fontes renováveis 
da UE, com sacrifício da sua segurança alimentar e biodiversidade;

− A afectação maciça de terras à produção de biocombustíveis constitui uma grave 
ameaça aos meios de subsistência dos pequenos agricultores. No Norte do Gana, foram 
afectados à cultura de purgueira mais de 10 000 hectares; na Tanzânia, a percentagem 
do total dos solos produtivos reconvertidos à produção de biocombustíveis poderá 
atingir os 60%; no Senegal, está em negociação a reafectação de 50 000 a 200 000 
hectares – e, no entanto, nenhum destes países é auto-suficiente em matéria de produção 
de alimentos para consumo local;

− A comunicação “Europa Global: competir a nível mundial”, em que se enuncia a 
estratégia da UE em matéria de comércio, mostra que as estratégias bilaterais e 
regionais de comércio livre reforçam o acesso da UE aos mercados de matérias-primas 
dos países em desenvolvimento, incluindo os dos produtos agrícolas, franqueando-os a 
grandes companhias comunitárias à custa dos pequenos agricultores e da incipiente 
indústria local;

− O acesso ao mercado da UE pelos países em desenvolvimento é, na prática, limitado às 
exportações de matérias-primas, que estão sujeitas a um nível de tributação menor que 
as de produtos transformados. Tal política condena os países em desenvolvimento à 
perpétua condição de fornecedores de matérias-primas para a indústria da UE;

− A liberalização financeira, incluindo os fluxos especulativos e de alta volatilidade, que 
escapam em grande medida ao controlo dos países em desenvolvimento, gerou uma 
instabilidade significativa a nível internacional com efeitos desastrosos nas economias 
dos países em desenvolvimento;

− Os acordos de associação e de comércio livre que estão presentemente a ser negociados 
poderão conduzir a uma liberalização irresponsável do sector da banca e dos serviços 
financeiros, ameaçando comunidades já de si empobrecidas com produtos financeiros 
de elevado risco, especulação, evasão fiscal, etc.;
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− Em 2009 a Comissão Europeia reinstituiu os subsídios à exportação de leite e de 
lacticínios, que têm como destinatários sobretudo os países ACP, enquanto os mercados 
dos países pobres, por seu lado, não se encontram protegidos. Nestes países, por 
exemplo, prevalecem os preços do mercado mundial do leite, cuja elevada volatilidade
afecta gravemente os agricultores e as indústrias locais (agravando drasticamente a 
dependência das importações e minando os preços locais). Na Nigéria, país em que 80% 
da população cria gado, as importações de leite e de lacticínios quadruplicaram desde
1996, sendo a quota da UE de 65% dessas importações;

− Como grande exportador de armas que é, a UE exporta ou facilita a expedição de armas 
através das suas fronteiras. A UE que fornece ajuda permanente ao desenvolvimento, 
exporta armas, directa ou indirectamente, para os mesmos países para onde canaliza
milhões de fundos de desenvolvimento (os UE-15 gastam aproximadamente 70 mil 
milhões de euros em desenvolvimento, enquanto o valor das exportações europeias de 
armas rondam os 360 mil milhões de euros anuais);

− Por outro lado, no âmbito dos novos acordos de parceria no domínio das pescas, 
continua a sobreexploração das unidades populacionais de pescado, dada a frequente 
ausência de dados científicos fiáveis que permitam determinar o nível máximo de 
capturas sustentável. Os pescadores locais não gozam de prioridade no acesso às zonas 
de pesca e continuam a ser prejudicados pela concorrência dos navios europeus, cuja 
actividade é subsidiada. Aqui, a indústria de transformação local, que é a que dispõe de 
maior potencial de criação de valor na cadeia de produção, recebe pouco apoio;

− A UE inscreveu na sua agenda política, em lugar proeminente, as questões do 
desenvolvimento sustentável, desflorestação, correlativa perda de biodiversidade, 
alterações climáticas e mitigação da pobreza. A adaptação do plano de acção FLEGT
(Aplicação da Legislação, Governação e Comércio no Sector Florestal) reúne todos os 
ingredientes necessários a uma política coerente de promoção do desenvolvimento 
sustentável. Todavia, a UE não tem alcançado grandes progressos na concretização 
desses compromissos. A aplicação que tem sido feita da FLEGT não é susceptível de 
produzir efeitos decisivos no ataque ao fenómeno do abate ilegal e selvagem;

− No que toca ao aquecimento global, a UE não está a reduzir as suas emissões na medida 
do necessário para a consecução do objectivo de limitar a elevação da temperatura 
global a 2º C, e um aumento desta atingirá em primeiro lugar e especialmente os países 
em desenvolvimento. Os países da UE deveriam neutralizar até 70% das suas emissões 
e, até à data, foram assumidos muito poucos compromissos concretos em matéria de 
financiamento ligado à política do clima destinado aos países em desenvolvimento,
sendo que não existe qualquer cooperação efectiva com os Países Menos Avançados no 
domínio da transferência de tecnologia (a maioria dos projectos do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo envolvem as economias emergentes, como a China);

− Para nos atermos aos casos documentados na imprensa, o número de mortes nas 
fronteiras da UE desde 1988 atingiu os 14 794. Por outro lado, o orçamento da Agência 
Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos 
Estados-Membros da União Europeia (FRONTEX) duplicou entre 2007 e 2009. 
O volume de recursos orçamentais que a UE afecta ao combate à imigração irregular 
sextuplicou no mesmo período. Alguns exemplos são úteis para dar conta da
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importância que esta política adquiriu: os Estados-Membros da UE levaram a cabo 
174 275 deportações em 2007; os 27 Estados-Membros da UE receberam em 2008 
quase 240 000 pedidos de asilo, ou 480 pedidos por milhão de habitantes. Cerca de 73% 
desses pedidos foram indeferidos, tendo o estatuto de asilado político sido concedido a 
apenas 24 425 requerentes (13%); a 18 560 pessoas (10%) foi concedida protecção 
subsidiária e 8 970 (5%) receberam autorização de permanência por motivos 
humanitários.

Não se trata de uma lista exaustiva, muitas outras incoerências poderiam ser acrescentadas. 
Globalmente, embora o processo CPD remonte já a 2005, não houve grandes progressos reais. 
A situação não melhorará se nos quedarmos pela abordagem de problemas individuais: muitas 
das incoerências apontadas são inerentes ao sistema. Os interesses de curto prazo da UE
prevalecem amiúde sobre os respectivos interesses a longo prazo e objectivos de 
desenvolvimento.

O presente relatório tem como propósito global abordar as incoerências existentes e chamar a 
atenção para os problemas estruturais subjacentes em matéria de CPD. Além disso, a relatora
pretende propiciar uma maior consciencialização das instituições da UE em relação à questão 
da CPD, aumentar o envolvimento do PE no processo CPD no âmbito da Comissão e 
melhorar a CPD do próprio PE, razão que a levou a incluir no documento alguns 
compromissos que concernem ao próprio Parlamento.

Finalmente, um das sugestões nucleares do relatório consiste na introdução de um mecanismo 
de tratamento de queixas, que poderia funcionar como ponto focal para a CPD na UE, 
recebendo queixas e elaborando relatórios independentes sobre incoerências. A relatora 
propõe que se utilizem os serviços do Provedor de Justiça para o efeito, solução que teria a 
vantagem de não implicar a criação de quaisquer novas estruturas. Quando a administração 
europeia - no caso vertente, a Comissão sobretudo -, não age de acordo com a lei ou viola os 
direitos humanos, está-se, no mínimo, perante um caso de má administração, que o Provedor 
de Justiça pode investigar – inclusive por iniciativa própria, conforme se estatui 
expressamente no artigo 228º, nº 2 do TFUE. Um inquérito desta natureza do Provedor esteve 
na origem, por exemplo, da adopção das primeiras normas relativas ao acesso do público a 
documentos comunitários, por decisões do Conselho e da Comissão e (num momento 
posterior) do Parlamento.

Acresce, por outro lado, que a infracção à lei ou violação dos direitos humanos configura 
claramente também o tipo de incoerência que a comunicação da Comissão visa prevenir. Por 
último, contradiz os objectivos e os princípios que regem a política da União na área do 
desenvolvimento, estabelecidos no artigo 209.º TFUE.

Quanto às autoridades de supervisão dos países em desenvolvimento, o Provedor de Justiça
não incorreria em nenhum conflito de competências com elas, visto que o seu mandato é
circunscrito às instituições e organismos da União Europeia – que, por norma, estão fora dos 
limites do mandato e dos poderes dos supervisores nacionais.

Não seria necessária alteração alguma dos termos do mandato do Provedor de Justiça. 
O Provedor de Justiça assumiu publicamente o compromisso de utilizar as suas prerrogativas 
de investigação por iniciativa própria nas queixas declaradas inadmissíveis com fundamento
única e exclusivamente no estatuto do queixoso. Outro exemplo é a Comissão das Petições do 
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próprio PE, que pode, embora a tal não esteja obrigada, apreciar petições apresentadas por 
pessoas que não sejam nacionais de um Estado-Membro nem residam no território da UE.

O facto de o Provedor de Justiça haver declarado, em resposta a um apelo específico do
Parlamento Europeu, estar disposto a fazer uso das suas prerrogativas de iniciativa própria 
para investigação de queixas referentes a casos de falta de coerência – com os objectivos, 
princípios e critérios relevantes – na prossecução da política de desenvolvimento da UE, não 
significa que ele seja obrigado a utilizar esses poderes na investigação de queixas atinentes a 
outras questões.

Note-se, para concluir, que há já um sistema desta natureza a funcionar: o protocolo de acordo 
entre o Banco Europeu de Investimento e o Provedor de Justiça, cuja celebração foi 
preconizada pela primeira vez, em 2007, pelo Parlamento Europeu no relatório Sbarbati sobre 
o Relatório Anual de 2006 do Provedor de Justiça Europeu1, na sequência de duas alterações 
propostas por Margrete Auken2.

                                               
1 A6-0301/2007
2 “19. Acolhe com grande satisfação a declaração do Provedor de Justiça Europeu segundo a qual tenciona tratar 
das actividades de concessão de empréstimos do Banco Europeu de Investimento (BEI) fora da UE utilizando as 
suas próprias competências em matéria de inquérito, e observa que o Provedor de Justiça terá de avaliar e 
assegurar a capacidade interna de tratamento de queixas nesse sentido;
      20. Convida o Provedor de Justiça a considerar a celebração de um Memorando de acordo com o BEI sobre 
as modalidades de cooperação entre as instituições no que diz respeito ao exercício das competências do 
Provedor de Justiça para investigar queixas relativas a casos de má administração nas actividades do BEI e 
considera que o BEI deveria informar activamente os cidadãos afectados por projectos financiados pelo banco 
sobre as possibilidades de apresentar queixa ao Provedor de Justiça, incluindo os cidadãos de países terceiros 
residentes fora da UE;”


