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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:

1. Regista que o n.º 6 do artigo 9.º-C do Tratado de Lisboa (o novo Tratado) estipula que "o 
Conselho dos Negócios Estrangeiros elabora a acção externa da União, de acordo com as 
linha estratégicas fixadas pelo Conselho Europeu, e assegura a coerência da acção da 
União" e que o n.º 4 do artigo 9.º-E prevê que o Vice-presidente da Comissão/Alto 
Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança 
"assegura a coerência da acção externa da União";

2. Congratula-se com o facto de o n.º 2 do artigo 10.º-A do novo Tratado, no capítulo V, 
Título I, mencionar explicitamente entre os objectivos da acção externa da União "apoiar 
o desenvolvimento sustentável nos planos económico, social e ambiental dos países em 
desenvolvimento, tendo como principal objectivo erradicar a pobreza" e prestar assistência 
a "populações, países e regiões confrontados com catástrofes naturais ou de origem 
humana"; 

3. Regozija-se com o facto de no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) 
Parte Quinta (Acção Externa da União), Título III (Cooperação com Países Terceiros e 
Ajuda Humanitária), a cooperação para o desenvolvimento ser tratada como uma área de 
política autónoma, em pé de igualdade com outras áreas;

4. Congratula-se também com o facto de o TFUE ( artigo 188 J)reconhecer a ajuda 
humanitária como uma política da União por direito próprio, sendo a União o primeiro 
doador mundial de ajuda humanitária; regista que este reconhecimento levou à adopção
pelas três instituições, em 18 de Dezembro de 2007, de um consenso europeu sobre a 
ajuda humanitária, após uma muito fecunda reflexão comum;

5. Regozija-se com o facto de o TFUE (artigo 188.º D) reconhecer como objectivo primeiro 
da política de desenvolvimento da União "a redução e, a prazo, a erradicação da pobreza"; 
insiste em que este principal objectivo deve ser colocado no contexto da realização dos 
objectivos de desenvolvimento do milénio, em consequência do empenho da comunidade 
internacional na Cimeira do Milénio da ONU em 2000;

6. Acolhe favoravelmente o facto de o novo Tratado incluir disposições vinculativas para a 
protecção dos direitos da criança entre os objectivos internos e externos da União 
Europeia;...

7. Congratula-se com o facto de o TFUE (artigo 188.º D) prever que a política de cooperação 
para o desenvolvimento da União e as dos Estados-Membros "completam-se e 
reforçam-se mutuamente", exigindo assim que os Estados-Membros e a União se 
esforcem para uma melhor coordenação enquanto doadores e para uma melhor divisão do 
trabalho, o que contribuirá para uma maior eficácia da ajuda;

8. Espera que esta exigência de complementaridade mútua entre a União e os Estados 
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Membros leve a uma maior clareza no papel da Comissão e dos Estados Membros, como 
solicitado na DAC Peer Review da OCDE de Junho de 2007, dando simultaneamente 
origem a uma política de desenvolvimento comum forte, capaz de proporcionar uma 
melhor coordenação entre as políticas dos diferentes Estados-Membros e evitar 
duplicações entre Estados-Membros e a Comissão, melhorando assim a eficácia em 
termos de custos e a eficiência da ajuda;

9. Regista também que, nos termos do artigo 188.º D do TFUE "na execução das políticas 
susceptíveis de afectar os países em desenvolvimento, a União tem em conta os objectivos 
da cooperação para o desenvolvimento"; sublinha que só dando elevada prioridade à 
coerência das políticas para o desenvolvimento a União conseguirá cumprir tanto os 
objectivos de desenvolvimento como os valores da União tal como definidos no novo 
Tratado; nota que a revisão intermédia da Política Agrícola Comum de 2008 deverá 
conduzir a passos concretos e decisivos para atingir uma coerência integral com os 
objectivos da política de desenvolvimento da UE, tal como o fim rápido de todos os 
subsídios que distorcem o comércio;

10. Insiste em que, a fim de assegurar a coerência da política de desenvolvimento, há uma 
necessidade continuada de uma Direcção-Geral do Desenvolvimento específica a nível 
administrativo responsável pela definição de políticas, aconselhamento e gestão da 
cooperação para o desenvolvimento da UE e, a nível político, um comissário 
especificamente responsável pela política de desenvolvimento da UE em todos os países 
em desenvolvimento e que tenha a possibilidade de promover os interesses da política de 
desenvolvimento da UE no seio do Colégio de Comissários e face ao Conselho;

9. Solicita à Comissão que corrija as incoerências existentes na estrutura e competências das 
suas direcções-gerais, tanto em termos de políticas quanto de orçamento e apela à 
integração da EuropeAid na Direcção-Geral do Desenvolvimento;

10. Congratula-se com a extensão do processo legislativo ordinário (co-decisão), e sublinha 
que tal deve significar que o Parlamento disponha de um direito real e efectivo de controlo 
democrático sobre todos os aspectos da política de cooperação para o desenvolvimento da 
União; 

11. Solicita à Comissão que corrija as incoerências existentes na estrutura e competências das 
suas direcções-gerais, tanto em termos de políticas quanto de orçamento e apela a que a 
Direcção-Geral do Desenvolvimento se torne responsável por toda a cooperação para o 
desenvolvimento da UE, incluindo a cooperação com países em desenvolvimento 
não-ACP, e ainda à integração da EuropeAid na Direcção-Geral do Desenvolvimento;

12. Solicita à Comissão e ao Conselho, dado que grande parte das relações externas actuais e 
futuras da UE se centram na cooperação para o desenvolvimento, que assegurem que 
peritos em desenvolvimento da Direcção-Geral do Desenvolvimento e dos ministérios dos 
Estados-Membros se encontrem adequadamente representados tanto na concepção do 
serviço externo como no próprio serviço;

13. Congratula-se com a extensão do processo legislativo ordinário (co-decisão), e sublinha 
que tal deve significar que o Parlamento disponha de um direito real e efectivo de controlo 
democrático sobre todos os aspectos da política de cooperação para o desenvolvimento da 
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União; 

14. Sublinha que o Parlamento deve estruturar-se e organizar-se da forma mais eficaz 
possível, de maneira a poder controlar efectivamente a implementação da legislação que 
ponha em vigor as disposições do novo Tratado;

15. Lamenta que tanto o Conselho como a Comissão tenham manifestado relutância em 
reconhecer, no passado, todos os direitos de controlo do Parlamento; congratula-se com os 
recentes melhoramentos conseguidos pelo Acordo Interinstitucional sobre a comitologia 
como um primeiro passo nesta direcção;

16. Apela, a este propósito, à extensão dos domínios a que se aplica o processo de 
regulamentação com controlo;

17. Acolhe favoravelmente a eliminação, pelo novo Tratado, do n.º 3 do artigo 179.º do 
Tratado que institui a Comunidade Europeia, o qual excluía o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento (FED) do âmbito do Tratado, e considera que essa eliminação abre 
caminho para incluir o FED no orçamento da União sem necessidade de rever o Tratado. 
Apela ao Conselho e à Comissão para que incluam o FED no orçamento da União 
aquando da revisão intercalar de 2008/2009, o que aumentará a legitimidade democrática 
de uma parte importante da política de desenvolvimento da União e respectivo orçamento.
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