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O PREZENTARE GENERALĂ A
POLITICII DE DEZVOLTARE

În centrul politicilor externe ale Uniunii Europene se află politica de dezvoltare. UE și-a
extins treptat aria de interes inițială privind statele din Africa, Caraibe și Pacific (ACP) și
colaborează în prezent cu aproximativ 160 de țări din întreaga lume. Obiectivul principal al
politicii de dezvoltare a UE este eradicarea sărăciei. Obiectivele suplimentare se referă la
apărarea drepturilor omului și a democrației, la promovarea egalității de gen și la abordarea
provocărilor în materie de mediu și climă. UE este cel mai mare finanțator al dezvoltării din
lume.

TEMEIUL JURIDIC

— Articolul 21 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE): mandatul general
și principiile directoare în domeniul cooperării pentru dezvoltare din UE;

— Articolul 4 alineatul (4) și articolele 208-211 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene (TFUE);

— Articolele 312-316 din TFUE: chestiuni bugetare;

— Acordul de la Cotonou (în ceea ce privește grupul statelor din Africa, Caraibe și Pacific
(ACP)) și diverse acorduri de asociere bilaterale (conform articolului 217 din TFUE):
acorduri de cooperare specifice.

CADRUL DE POLITICI ȘI CADRUL FINANCIAR

A. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă
La nivel internațional, Agenda 2030 (Transformarea lumii în care trăim: Agenda 2030 pentru
dezvoltarea durabilă), adoptată la New York, în septembrie 2015, stabilește noul cadru global
de susținere a eradicării sărăciei și a realizării unei dezvoltări durabile până în 2030. Această
agendă reprezintă o continuare a Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM) și stabilește
un set nou de 17 Obiective de dezvoltare durabilă (ODD), precum și 169 de obiective conexe.
Agenda 2030 include, de asemenea, Programul de acțiune de la Addis Abeba, adoptat în iulie
2015, care stabilește diferite resurse necesare pentru aplicarea Agendei 2030 și în care UE își ia
angajamentul de a respecta obiectivul de alocare a 0,7 % din VNB ajutorului pentru dezvoltare.
UE a participat activ la elaborarea noii Agende 2030 și și-a luat angajamentul de a o respecta
prin politicile sale interne și externe. În ceea ce privește dimensiunea internă, în noiembrie 2016,
Comisia a publicat comunicarea intitulată „Pașii următori pentru un viitor durabil al Europei”,
care include ODD în cadrul politic european și prioritățile actuale ale Comisiei. De asemenea,
în noiembrie 2016, Comisia a publicat o comunicare privind dimensiunea externă, în care a
propus revizuirea Consensului european privind dezvoltarea din 2005, care să ia în considerare
schimbările din cadrul global de politici și contextul internațional în schimbare.

http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/Addis-Ababa-Action-Agenda-Draft-Outcome-Document-7-July-2015.pdf


Fişe tehnice UE - 2017 2

B. Noul Consens european privind politica de dezvoltare
În urma unei discuții interinstituționale intense, propunerea de Consens european nou privind
dezvoltarea a fost semnată la 7 iunie 2017 de Președintele Parlamentului European, Prim-
Ministrul Maltei în numele Consiliului UE și al statelor membre, președintele Comisiei
Europene și Vicepreședintele Comisiei / Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe
și politica de securitate. Noul consens stabilește principiile principale și strategia de realizare
a obiectivelor de dezvoltare durabilă după care se va orienta politica de dezvoltare a UE și a
statelor membre în următorii 15 ani. Noul consens reafirmă cu fermitate că eradicarea sărăciei
rămâne obiectivul principal al politicii europene de dezvoltare.
C. Agenda pentru schimbare a UE
Adoptat de Consiliul UE în mai 2012, documentul în materie de politici al UE intitulat „Agenda
pentru schimbare” face o serie de sugestii explicite privind creșterea impactului politicii de
dezvoltare a UE. În acest document se stabilește faptul că „promovarea drepturilor omului, a
democrației, a statului de drept și a bunei guvernanțe” și „creșterea favorabilă incluziunii și
durabilă” reprezintă cei doi piloni principali ai politicii de dezvoltare. În text se afirmă și faptul
că resursele ar trebui alocate cu precădere țărilor care au cel mai mult nevoie de acestea, inclusiv
statelor cu o situație delicată și țărilor cel mai puțin dezvoltate (LDC). Se introduce un principiu
nou al „diferențierii” pentru a adapta volumele și instrumentele de ajutor la nevoile specifice ale
fiecărei țări și la performanța guvernamentală a acestora. Agenda pentru schimbare a influențat
puternic pregătirea programelor de asistență pentru perioada 2014-2020.
D. Eficacitatea ajutorului și coerența politicilor
Politica de dezvoltare europeană promovează în mod explicit armonizarea politicilor și
integrarea mai bună a țărilor partenere în alocarea financiară și în procesele de planificare.
În acest sens, UE a adoptat, în 2007, un „Cod de conduită privind diviziunea muncii în
politica de dezvoltare” și un „Cadru operațional privind eficacitatea ajutorului” în 2011. Aceste
eforturi respectă direcția măsurilor luate la nivel internațional, precum Declarația de la Paris a
OCDE din 2005, care promovează asumarea, armonizarea, alinierea, rezultatele și răspunderea
reciprocă în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare. Cadrul internațional privind eficacitatea
ajutoarelor a fost revizuit de două ori, în cadrul Agendei pentru acțiune de la Accra (2008) și
al Parteneriatului de la Busan privind cooperarea eficientă pentru dezvoltare (2011). Ambele
revizuiri au beneficiat de o susținere puternică din partea UE. Prima reuniune la nivel înalt a
Parteneriatului mondial pentru o cooperare eficace în favoarea dezvoltării a avut loc în Mexic,
în aprilie 2014, și a avut ca scop plasarea eficienței dezvoltării în centrul agendei pentru perioada
de după 2015. Cea de a doua reuniune la nivel înalt a avut loc la Nairobi, în Kenya, la sfârșitul
lui noiembrie 2016.
În 2005, UE a adoptat și „Programul pentru coerența politicilor în favoarea dezvoltării” (PCD),
care s-a aplicat în 12 domenii de politică diferite și care a fost împărțit ulterior în cinci
domenii-cheie: 1) comerț și finanțe, 2) abordarea schimbărilor climatice, 3) asigurarea securității
alimentare la nivel mondial, 4) punerea migrației în slujba dezvoltării și 5) consolidarea
legăturilor și a sinergiilor dintre securitate și dezvoltare în contextul unei agende globale de
consolidare a păcii. Progresele înregistrate de UE în ceea ce privește PCD sunt prezentate într-
un raport bienal elaborat de Comisie; cel mai recent raport a fost publicat în august 2015.
Parlamentul dezbate în mod frecvent acest subiect și are un raportor permanent dedicat pentru
PCD.
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E. Cadrul legislativ și financiar
Instrumentele UE de finanțare a acțiunii externe au fost revizuite și armonizate în mod
semnificativ în ultimii ani. În ceea ce privește cadrul său financiar multianual (CFM) pentru
perioada 2007-2013, UE a înlocuit 30 de programe și 90 de linii bugetare cu 8 instrumente de
dezvoltare. Referitor la CFM pentru perioada 2014-2020, aceste instrumente au fost modificate
doar foarte puțin în ceea privește structura - s-a creat un nou Instrument de parteneriat (IP) (a
se vedea tabelul 1 de mai jos) — dar s-au făcut modificări pentru a crește gradul de diferențiere
al cooperării, precum și pentru ca aceasta să devină mai eficientă, mai simplă și mai flexibilă.
F. Principalele instrumentele de finanțare a acțiunii externe

Tabelul 1: Sinteză a instrumentelor de finanțare a acțiunii externe ale UE (MFF 2014-2020)

Instrument Prioritate Format Buget

Instrumentul de cooperare
pentru dezvoltare (ICD)

America Latină, Asia, Asia Centrală,
regiunea Golfului, Africa de Sud +
ajutor tematic global

geografic +
tematic 19,7 miliarde EUR

Instrumentul european de
vecinătate (IEV)

Șaisprezece țări din Vecinătatea
Europeană, Rusia (cooperare
regională și transfrontalieră)

geografic 15,4 miliarde EUR

Instrumentul de asistență
pentru preaderare (IAP) Balcani și Turcia geografic 11,7 miliarde EUR

Instrumentul de
parteneriat (IP) Țările industrializate geografic 955 milioane EUR

Instrumentul pentru
Groenlanda Groenlanda geografic 184 milioane EUR

Instrumentul European
pentru Democrație și
Drepturile Omului
(IEDDO)

Promovarea democrației și a
drepturilor omului tematic 1,3 miliarde EUR

Instrumentul care
contribuie la stabilitate și
pace (IfSP)

Consolidarea stabilității politice și a
păcii tematic 2,3 miliarde EUR

Instrumentul pentru
cooperarea în materie de
securitate nucleară (INSC)

Securitatea nucleară tematic 225 milioane EUR

În afara bugetului
Fondul european de
dezvoltare (FED)

ACP și țările și teritoriile de peste
mări (TTPM) geografic 29,1 miliarde EUR

Dintre aceste instrumente, două au un rol deosebit de important pentru cooperarea pentru
dezvoltare în ceea ce privește bugetul și prioritatea:
Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD) reprezintă principala sursă de finanțare a
dezvoltării din bugetul UE, aplicându-se în cazul cooperării pentru dezvoltare cu America
Latină, anumite țări din Orientul Mijlociu, Africa de Sud și Asia Centrală, de Est, de Sud și
de Sud-Est. Noul ICD are și două programe tematice care se aplică în cazul tuturor țărilor în
curs de dezvoltare: programul „Bunuri publice și provocări globale” (GPGC), cu un buget de
5,1 miliarde EUR, și programul „Organizații ale societății civile și autoritățile locale” (CSO-
LA), cu un buget de 1,9 miliarde EUR. Una dintre cele mai importante inovații ale ICD pentru
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perioada 2014-2020 a fost introducerea unui principiu al „diferențierii”. În total, 16 țări cu
venituri medii nu mai sunt eligibile pentru finanțarea bilaterală din partea UE bazată pe fonduri
nerambursabile, deși pot face în continuare obiectul cooperării regionale și tematice. În urma
negocierilor dintre Consiliu și Parlament, cinci țări cu venituri medii (Cuba, Columbia, Ecuador,
Peru și Africa de Sud) sunt considerate „cazuri excepționale” și sunt în continuare eligibile
pentru cooperare. Și Turkmenistanul și Irakul, care au intrat în categoria țărilor cu venituri medii
superioare, primesc în continuare ajutor bilateral în mod excepțional.
Fondul european de dezvoltare (FED) — nu face parte din bugetul UE — este instrumentul
de cooperare cel mai vechi și cu bugetul cel mai mare din UE. Acesta se aplică pentru statele
ACP și pentru țările și teritoriile de peste mări (TTPM) ale Uniunii; domeniile-cheie ale acestuia
sunt dezvoltarea economică, dezvoltarea socială și umană și cooperarea și integrarea regională.
Cel de-al 11-lea FED are un buget de 29,1 miliarde EUR, incluzând 24,3 miliarde EUR pentru
cooperarea națională și regională, 3,6 miliarde de euro pentru cooperarea dintre statele ACP
și 1,1 miliarde EUR pentru Facilitatea pentru investiții ACP. Fondurile sunt alocate printr-un
sistem de „programare continuă”, în care țările partenere sunt implicate în stabilirea priorităților
și a proiectelor în materie de cooperare.
Includerea FED (sau a succesorului acestuia) în bugetul UE ar duce la îmbunătățirea coerenței
politicilor, iar FED ar deveni obiectul unui proces de aprobare diferit, și anume al codeciziei,
fiind necesară aprobarea Parlamentului și, prin urmare, îmbunătățindu-se controlul democratic
(a se vedea mai jos mai multe informații privind rolul Parlamentului). Pe de altă parte, includerea
în buget a acestui fond ar crește numărul de etape administrative pentru acordarea fondurilor,
existând posibilitatea de a se pune în pericol mecanismele de cogestionare ale ACP-UE ce există
de mult timp pentru fondurile de dezvoltare și de a se reduce contribuțiile statelor membre la
FED.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

— Cadrul juridic. Din punct de vedere juridic, la articolul 209 din TFUE se prevede că
Parlamentul și Consiliul, „hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,
stabilesc măsurile necesare pentru punerea în aplicare a politicii de cooperare pentru
dezvoltare”. Astfel, cele două instituții au rol la fel de important, dezvoltarea devenind
unul dintre foarte puținele domenii de politică externă în care Parlamentul are astfel de
competențe. Negocierea reglementării instrumentelor de finanțare a acțiunii externe ale
UE, în special a ICD, a evidențiat rolul important al activității Parlamentului în calitate de
colegiuitor și a dus la crearea unor noi mecanisme de consolidare a controlului democratic.
În 2014, pentru prima dată, Comisia și Comisia pentru dezvoltare din cadrul Parlamentului
au avut un dialog strategic, care a permis Parlamentului să ia parte la procesul decizional
privind documentele de programare ale ICD.

— Controlul parlamentar al punerii în aplicare a politicilor. În timp, Parlamentul a exercitat
un control relativ redus asupra punerii în aplicare a politicii de dezvoltare. Cu toate acestea,
acesta a obținut dreptul de a solicita Comisiei lămuriri și chiar de a formula obiecțiuni cu
privire la Deciziile de punere în aplicare ori de câte ori consideră că propunerile acesteia
promovează alte cauze decât dezvoltarea (de exemplu, comerțul, combaterea terorismului
etc.) sau dacă este de părere că aceasta își depășește competențele. Parlamentul exercită
control și prin organizarea unor discuții periodice, atât formale, cât și informale, cu Comisia
în materie de politici. Controlul cu privire la FED este exercitat printr-un proces de control
politic al Comisiei pentru dezvoltare din cadrul PE cu privire la documentele de programare
din FED și prin intermediul Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE (APP).
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— Autoritatea bugetară. În Tratatul de la Lisabona se stabilește că Parlamentul și Consiliul
reprezintă autoritatea bugetară comună a Uniunii. În ceea ce privește CFM pe șapte ani,
Consiliul deține în continuare principala putere de decizie, dar are nevoie de aprobarea
parlamentară pentru a adopta acest cadru (articolul 312 din TFUE). În ceea ce privește
bugetul anual, la articolul 314 din TFUE se prevede o procedură care include o lectură,
atât a Parlamentului, cât și a Consiliului. Odată ce aceste lecturi au luat sfârșit, Parlamentul
poate aproba sau respinge bugetul. În domeniul cooperării internaționale, Comisia pentru
dezvoltare a Parlamentului urmărește deliberările bugetare și face sugestii concrete cu
privire la liniile bugetare din sfera sa de competență. Cu toate acestea, Parlamentul nu are
competențe bugetare oficiale cu privire la FED, deoarece cuantumul total și distribuirea
acestora sunt negociate la nivel interguvernamental între Consiliu și Comisie, Parlamentul
fiind doar consultat în această privință. În plus, Parlamentul are dreptul să acorde Comisiei
descărcarea de gestiune cu privire atât la bugetul UE, cât și la FED.

Valérie Ramet
09/2017
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