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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 Tratado de Lisboa estipular que "as políticas dos 
Estados-Membros [em matéria de cooperação para o desenvolvimento] completam-se e 
reforçam-se mutuamente" e que "o objectivo principal da política da União neste domínio 
é a redução e, a prazo, a erradicação da pobreza", e salienta que a cooperação para o 
desenvolvimento é uma política autónoma e distinta, dotada de objectivos específicos 
definidos;

2. Sublinha que os Estados-Membros e a União se devem empenhar numa maior 
coordenação entre os doadores e numa melhor divisão do trabalho que contribua para uma 
maior eficácia da ajuda e insta as instituições da UE a desempenhar um maior papel 
coordenador;

3. Congratula-se com o facto de o Tratado de Lisboa manter o processo de co-decisão na 
área da cooperação para o desenvolvimento; salienta que, em consequência, o Parlamento 
deve fazer uso pleno dos seus poderes para influenciar o conteúdo dos regulamentos e do 
seu direito de controlo democrático sobre todos os aspectos da política comunitária de 
cooperação para o desenvolvimento;

4. Observa que o Conselho Europeu de 11 e 12 de Dezembro de 2008 tomou a decisão 
política de manter o número de um comissário por Estado-membro e solicita que o novo 
presidente da Comissão respeite, aquando da atribuição de pastas, a necessária 
especificidade da cooperação para o desenvolvimento como domínio político autónomo;

5. Insiste em que, para garantir a coerência das políticas de desenvolvimento, é necessária a 
existência permanente, a nível administrativo, de uma direcção-geral específica para o 
desenvolvimento, responsável pela definição das orientações políticas, assessoria e gestão 
dos fundos comunitários de cooperação para o desenvolvimento.
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