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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. Congratula-se com o facto de o n.º 1 do artigo 208.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE) estipular o seguinte: “a política da União em matéria de 
cooperação para o desenvolvimento e as políticas dos Estados-Membros no mesmo 
domínio completam-se e reforçam-se mutuamente”, por oposição ao n.º 1 do actual artigo 
177.º do Tratado que estabelece a Comunidade Europeia, em vigor, segundo o qual “a 
política da Comunidade em matéria de cooperação para o desenvolvimento, que é 
complementar das políticas dos Estados-Membros […]”; salienta que, em virtude disto, a
União possui um grau mais importante de iniciativa na elaboração de políticas, que 
deveria resultar em melhor coordenação dos doadores e divisão do trabalho e em maior 
eficiência da ajuda, mas que também implica maiores responsabilidades para as 
instituições da União, incluindo o Parlamento;

2. Regozija-se com o facto de o n.º 1 do artigo 208.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE) estabelecer inequivocamente que “o objectivo principal da 
política da União neste domínio é a redução e, a prazo, a erradicação da pobreza”,  e 
insiste em que o objectivo fundamental deve ser estabelecido no contexto do cumprimento 
dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM); reitera que todas as políticas que 
têm consequências para os países em desenvolvimento devem atender a este objectivo de 
desenvolvimento e que o Parlamento terá um papel muito importante no controlo da 
aplicação do referido objectivo do Tratado;

3. Congratula-se com o facto de o artigo 214.º do TFUE reconhecer que a ajuda humanitária,
enquanto política comunitária plena, tem de respeitar os princípios do direito internacional 
e os princípios da imparcialidade, da neutralidade e da não discriminação; considera que o 
Título III, capítulos 1 (Cooperação para o Desenvolvimento) e 3 (Ajuda Humanitária) 
criam uma base inequívoca para o desenvolvimento e a ajuda humanitária e reflectem a 
sua integridade, enquanto competências da União, a que se aplica o processo legislativo 
ordinário (co-decisão);

4. Insiste em que a limitação do número de comissários a partir de 1 de Novembro de 2014 
(n.º 5 do artigo 17.º do Tratado da União Europeia, tal como alterado pelo Tratado de 
Lisboa) não deve implicar a abolição do cargo de Comissário para o Desenvolvimento e a 
Ajuda Humanitária, que deverá permanecer responsável pela política de desenvolvimento 
da União, bem como pela direcção-geral e serviços competentes para a elaboração de 
políticas, aconselhamento sobre políticas e gestão de políticas da cooperação para o 
desenvolvimento na UE, em estreita colaboração com o Alto-Representante da União para 
os Assuntos Externos e a Política de Segurança, no intuito de assegurar consistência no 
domínio da acção externa, em conformidade com o n.º 1 do Artigo 208.º do TFUE, que 
estabelece que “na execução das políticas susceptíveis de afectar os países em 
desenvolvimento, a União tem em conta os objectivos da cooperação para o 
desenvolvimento”;
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5. Insiste na necessidade de uma voz mais forte para o desenvolvimento no interior da EU, 
reforçada por uma estrutura administrativa responsável pela política de desenvolvimento e 
pela sua aplicação; salienta que o Comissário para o Desenvolvimento e a Ajuda 
Humanitária deveria dirigir a política de desenvolvimento de uma forma mais enérgica do 
que actualmente;

6. Salienta que a criação do Serviço Europeu de Acção Externa (SEAE) ajudará a Comissão 
a continuar a acelerar a reforma e a simplificação das direcções-gerais competentes para a
acção externa; insiste em que o Parlamento deve participar plenamente na decisão quanto 
ao formato do SEAE; insiste em que este novo serviço deve responder perante o 
Parlamento; insiste, no entanto, em que a responsabilidade pela política de cooperação 
para o desenvolvimento e pela aplicação da política deve ser exercida sob a égide do 
Comissário para o Desenvolvimento e a Ajuda Humanitária; 

7. Insiste que, para assegurar a coerência da política para o desenvolvimento, é necessária 
uma Direcção-geral específica e permanente para o desenvolvimento, a nível 
administrativo, responsável pela definição, aconselhamento e gestão das políticas de 
cooperação para o desenvolvimento da UE;

8. Salienta que importa pôr termo à prática vigente que consiste em separar a elaboração, a 
programação e a aplicação das políticas em matéria de cooperação para o 
desenvolvimento, de forma a aumentar a eficiência da cooperação para o desenvolvimento 
na UE;

9. Salienta a necessidade de assegurar a coerência e integrar a programação para o 
desenvolvimento e humanitária para os países Africanos, das Caraíbas e do Pacífico 
(ACP), da Ásia e da América Latina;

10. Convida a Comissão a corrigir as incoerências existentes na estrutura e competências das 
suas direcções-gerais, tanto ao nível das políticas como do orçamento; solicita que a 
Direcção-geral para o desenvolvimento seja responsável por toda a cooperação para o 
desenvolvimento da UE , incluindo a cooperação com países em desenvolvimento não 
ACP, e a integração da EuropeAid na Direcção-geral para o desenvolvimento;

11. Congratula-se com o requisito de acordo (parecer favorável) do Parlamento relativamente 
à conclusão de acordos internacionais em domínios aos quais seja aplicável o processo 
legislativo ordinário ou o processo legislativo especial (que requer o acordo do 
Parlamento), em conformidade com o disposto no artigo 218.º, n.º 6, alíneas a) e v), do 
TFUE; salienta que tal reforçará a transparência e o controlo democrático que o 
Parlamento exerce sobre todos os aspectos da política da UE em matéria de cooperação 
para o desenvolvimento;

12. Regista que o Tratado de Lisboa mantém o processo (legislativo ordinário) da co-decisão 
no domínio da política de cooperação para o desenvolvimento; salienta que tal deve 
significar que o Parlamento goza e faz pleno uso do seu direito ao controlo democrático 
sobre todos os aspectos da política da UE em matéria de cooperação para o 
desenvolvimento.

13. Saúda a introdução pelo n.º 3 do artigo 5.º do Tratado da União Europeia (tal como 
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alterado pelo Tratado de Lisboa) do controlo pelos parlamentos nacionais do respeito pelo
princípio da subsidiariedade; considera que um maior envolvimento dos parlamentos 
nacionais no domínio comunitário da cooperação para o desenvolvimento reforçará a 
complementaridade mútua entre a União e os Estados-Membros e sensibilizará a opinião 
pública para as actividades da União neste domínio; salienta a necessidade de o 
Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais se prepararem da forma mais eficiente;

14. Saúda o facto de o Tratado de Lisboa introduzir disposições vinculativas para a protecção 
dos direitos da criança nos objectivos internos e externos da UE;

15. Saúda a supressão pelo Tratado de Lisboa do n.º 3 do artigo 179° do Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e que exclui o Fundo Europeu para o Desenvolvimento do âmbito 
do Tratado; assinala que essa supressão abre a via para a inclusão do FED no orçamento 
da União sem necessidade de rever o Tratado; convida o Conselho e a Comissão a incluir 
o FED no orçamento da UE aquando da revisão intercalar de 2008/2009, o que irá 
aumentar a legitimidade democrática de uma parte importante da política de 
desenvolvimento da UE e o seu orçamento; 

16. Salienta que só se for dada uma elevada prioridade à coerência da política para o 
desenvolvimento é que a União poderá alcançar tanto os objectivos de desenvolvimento 
como os valores da UE como o estabelece o Tratado de Lisboa;

17. Saúda a perspectiva de uma arquitectura institucional mais racional para coordenar as 
políticas de relações externas da UE, mas adverte que, para ser verdadeiramente efectiva, 
a política para o desenvolvimento se deve basear na parceria com os países receptores 
bem como na sua apropriação. 
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