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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 controlo democrático dos parlamentos nacionais, baseado 
no princípio de subsidiariedade, vir a melhorar a coerência, a transparência e a 
complementaridade entre a UE e os Estados-Membros em matéria de cooperação para o 
desenvolvimento;

2. Realça que a agenda para o desenvolvimento, cujos principais fins consistem na 
erradicação da pobreza e na realização dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 
(ODM), beneficiará, em grande medida, de uma divisão clara do trabalho e de um esforço 
coordenado, tanto a nível nacional, como comunitário, conforme decidido na Declaração 
sobre a Eficácia da Ajuda, adoptada pelo Fórum de Alto Nível sobre a Eficácia da Ajuda, 
que decorreu em Paris, em 2 de Março de 2005; 

3. Considera que os parlamentos nacionais desempenham um papel crucial no reforço da 
legitimidade política da política de cooperação e desenvolvimento da UE, visto que os 
esforços de coordenação conduzem a melhores resultados e a uma utilização eficaz da 
Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD); 

4. Realça que o Tratado de Lisboa abre caminho à incorporação do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento (FED) no orçamento geral da União Europeia, sem que seja necessária 
uma revisão do Tratado de Lisboa; está convicto de que o controlo democrático do FED –
até que a integração do FED no orçamento seja uma realidade – deverá ser alvo de uma 
abordagem meticulosa por parte dos parlamentos nacionais dos Estados-Membros; insta o 
Conselho e a Comissão a incluírem o FED no orçamento geral da União Europeia 
aquando da revisão intercalar de 2009, atendendo a que essa mudança conferirá 
transparência e legitimidade democrática a uma parte importante da política de 
desenvolvimento e do orçamento da UE;

5. Expressa a sua total disponibilidade para colaborar com os parlamentos nacionais no 
controlo democrático do Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento.
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