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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la rolul autorităților locale în cooperarea pentru dezvoltare în țările în curs 
de dezvoltare
(2015/2004(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Declarația Mileniului a Organizației Națiunilor Unite din 8 septembrie 
2000,

– având în vedere raportul adoptat în iulie 2014 de Grupul de lucru deschis al ONU 
privind obiectivele de dezvoltare durabilă,

– având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2014 referitoare la UE și cadrul de 
dezvoltare globală pentru perioada de după 20151,

– având în vedere raportul adoptat la 8 august 2014 de Comitetul interguvernamental de 
experți privind finanțarea dezvoltării durabile,

– având în vedere Declarația ministerială din iulie 2014 a Forumului politic la nivel înalt 
privind dezvoltarea durabilă,

– având în vedere „Raportul Organizației Națiunilor Unite din 2014 privind Obiectivele 
de dezvoltare ale mileniului”, 

– având în vedere documentul final al reuniunii la nivel înalt de la Ciudad de Mexico a 
Parteneriatului mondial pentru o cooperare eficace în scopul dezvoltării (GPEDC), din 
aprilie 2014,

– având în vedere raportul din 31 octombrie 2014 intitulat „Dialog privind transferarea la 
nivel local a responsabilității pentru agenda de dezvoltare pentru perioada de după 
2015”, elaborat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Grupul 
operativ2 și UN-Habitat,

– având în vedere raportul din 2014 al Grupului pentru dezvoltare al Națiunilor Unite 
(GDNU) intitulat „Realizarea obiectivelor agendei de dezvoltare pentru perioada de 
după 2015: oportunități la nivel național și local”, 

– având în vedere raportul din 2014 privind dezvoltarea umană al Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare (PNUD) intitulat „Susținerea progresului uman: reducerea 
vulnerabilităților și creșterea rezistenței”,

– având în vedere raportul de sinteză al Secretarului General al ONU cu privire la agenda 
pentru perioada de după 2015,

1 Texte adoptate, P8_TA(2014)0059.
2 Grupul operativ la nivel mondial al autorităților locale și regionale pentru
agenda de dezvoltare pentru perioada de după 2015 în vederea HABITAT III.
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– având în vedere raportul ONU intitulat „Egalitatea de șanse între femei și bărbați – 
progresele înregistrate în 2012”, în care sunt evaluate îmbunătățirile în ceea ce privește 
aspectele legate de egalitatea de șanse între femei și bărbați în cadrul a opt Obiective de 
dezvoltare ale mileniului (ODM),

– având în vedere rezultatul final al Conferinței Națiunilor Unite privind mediul și 
dezvoltarea din 1992 și raportul Conferinței ulterioare privind dezvoltarea durabilă 
organizate la Rio de Janeiro, Brazilia, în perioada 20-22 iunie 2012,

– având în vedere raportul din mai 2013 al Grupului la nivel înalt al ONU format din 
personalități de prim rang referitor la Agenda de dezvoltare pentru perioada de după 
2015,

– având în vedere raportul din iunie 2012 al echipei de acțiune din cadrul sistemului ONU 
prezentat Secretarului General al ONU referitor la agenda de dezvoltare a ONU pentru 
perioada de după 2015, intitulat „Realizarea viitorului pe care ni-l dorim pentru toți”,

– având în vedere Programul de acțiune de la Istanbul pentru țările cel mai puțin 
dezvoltate pentru deceniul 2011-2020,

– având în vedere declarația și planul de acțiune adoptate la Forumul la nivel înalt privind 
eficacitatea ajutorului, care a avut loc la Busan, în Coreea de Sud, în decembrie 2011,

– având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului și cadrul juridic al 
drepturilor omului,

– având în vedere Declarația de la Paris privind eficacitatea ajutorului și Agenda pentru 
acțiune de la Accra,

– având în vedere Declarația ONU din 1986 privind dreptul la dezvoltare,

– având în vedere Consensul european privind dezvoltarea1 și Codul de conduită al UE 
privind complementaritatea și diviziunea muncii în politica de dezvoltare2,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 15 mai 2013 intitulată „Sporirea autonomiei 
autorităților locale din țările partenere în vederea consolidării guvernanței și a 
îmbunătățirii rezultatelor în materie de dezvoltare” (COM(2013)0280),

– având în vedere Rezoluția sa din 22 octombrie 2013 referitoare la autoritățile locale și 
societatea civilă: angajamentul Europei față de sprijinirea dezvoltării durabile3 și 
concluziile Consiliului din 22 iulie 2013 privind autoritățile locale și dezvoltarea,

– având în vedere articolul 7 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
care reafirmă faptul că UE „asigură coerența între diferitele sale politici și acțiuni, 
ținând seama de ansamblul obiectivelor Uniunii”,

1  JO C 46, 24.2.2006, p.1. 
2 Concluziile Consiliului 9558/07, 15.5.2007.
3 Texte adoptate, P7_TA(2013)0432
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– având în vedere articolul 208 din TFUE care prevede că „Uniunea ține seama de 
obiectivele cooperării pentru dezvoltare la punerea în aplicare a politicilor care pot 
afecta țările în curs de dezvoltare”,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 5 februarie 2015 intitulată „Un parteneriat 
mondial pentru eradicarea sărăciei și dezvoltarea durabilă în perioada ulterioară anului 
2015” (COM(2015)0044),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 2 iunie 2014 intitulată „O viață decentă 
pentru toți: de la viziune la acțiune colectivă” (COM(2014)0335),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 13 mai 2014 intitulată „Un rol mai puternic 
pentru sectorul privat în realizarea creșterii durabile și favorabile incluziunii în țările în 
curs de dezvoltare” (COM(2014)0263),

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 30 aprilie 2014, un ghid 
practic intitulat „O abordare bazată pe drepturi, cuprinzând toate drepturile omului, în 
politica UE de cooperare pentru dezvoltare” (SWD(2014)0152),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 27 februarie 2013 intitulată „O viață decentă 
pentru toți: eradicarea sărăciei și crearea unui viitor durabil pentru planetă” 
(COM(2013)0092),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 12 septembrie 2012 intitulată „Rădăcinile 
democrației și ale dezvoltării durabile: angajamentul Europei față de societatea civilă în 
ceea ce privește relațiile externe” (COM(2012)0492), 

– având în vedere consultările publice organizate de Comisie în legătură cu pregătirea 
poziției UE pe tema „Către un cadru de dezvoltare pentru perioada de după 2015”, care 
s-au derulat în perioada 15 iunie - 15 septembrie 2012,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 8 octombrie 2008 intitulată „Autoritățile 
locale: actori în slujba dezvoltării” (SEC(2008)2570), 

– având în vedere Declarația comună a Consiliului și a reprezentanților guvernelor 
statelor membre reuniți în Consiliu, a Parlamentului European și a Comisiei privind 
politica de dezvoltare a Uniunii Europene, intitulată „Consensul european”1,

– având în vedere Carta europeană a cooperării pentru dezvoltare în sprijinirea 
guvernanței locale, lansată la 16 noiembrie 2008 în cadrul Zilelor europene ale 
dezvoltării,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 12 aprilie 2005 intitulată „Coerența 
politicilor pentru dezvoltare” (COM(2005)0134), precum și concluziile reuniunii celui 
de-al 3166-lea Consiliu Afaceri Externe din 14 mai 2012 intitulate „Creșterea 
impactului politicii de dezvoltare a UE: o agendă a schimbării”,

1  JO C 46, 24.2.2006, p. 1.
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– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 24 februarie 2015, intitulat „O viață 
decentă pentru toți: de la viziune la acțiune colectivă”,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor intitulat din 9 octombrie 2013 intitulat 
„Sporirea autonomiei autorităților locale din țările partenere în vederea consolidării 
guvernanței și a îmbunătățirii rezultatelor în materie de dezvoltare”,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 9 iunie 2010 intitulat „Pachetul de 
primăvară: Planul de acțiune al UE pentru îndeplinirea Obiectivelor de dezvoltare ale 
mileniului”,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 22 aprilie 2009, intitulat „Autoritățile 
locale: actori în slujba dezvoltări”,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 233/2014 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de finanțare a cooperării 
pentru dezvoltare în perioada 2014-20201,

– având în vedere Rezoluția sa legislativă din 2 aprilie 2014 referitoare la propunerea de 
decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european pentru 
dezvoltare (2015)2,

– având în vedere Rezoluția sa din 13 iunie 2013 referitoare la Obiectivele de dezvoltare 
ale mileniului – definirea cadrului post-20153,

– având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 19 mai 2014 privind o 
abordare bazată pe drepturi a cooperării pentru dezvoltare, cuprinzând toate drepturile 
omului,

– având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 12 decembrie 2013 privind 
finanțarea destinată eradicării sărăciei și dezvoltării durabile pentru perioada de după 
2015,

– având în vedere Declarația comună a ACP-UE din 20 iunie 2014 privind Agenda de 
dezvoltare pentru perioada de după 2015,

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare (A8-0232/2015),

A. întrucât autoritățile locale, în calitate de actori statali și instituționali esențiali ai 
guvernării locale, ai creării democrației la baza societății și ai unei dezvoltări teritoriale 
sustenabile bazate pe participarea populației locale și pe exprimarea sa democratică, vor 
avea un rol esențial în realizarea obiectivelor post-2015;

B. întrucât autoritățile locale joacă un rol fundamental în definirea, organizarea și 

1  JO L 77, 15.3.2014, p. 44.
2 Texte adoptate, P7_TA(2014)0269.
3 Texte adoptate, P7_TA(2013)0283.
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realizarea obiectivelor de dezvoltare;

C. întrucât autoritățile locale reprezintă o punte de legătură solidă între obiectivele la nivel 
comunitar și național și global în cadrul agendei pentru perioada de după 2015;

D. întrucât autoritățile locale joacă un rol crucial în protejarea populațiilor vulnerabile din 
statele fragile aflate în situație de criză și din țările cu venituri medii;

E. întrucât noul cadru global de dezvoltare sustenabilă oferă ocazia de a asigura implicarea 
largă a organizațiilor societății civile, a autorităților locale și a parlamentelor naționale; 
întrucât este esențial să li se acorde cât mai multă autonomie autorităților locale și 
organizațiilor societății civile cu scopul de a asigura o guvernanță echitabilă, 
transparentă și responsabilă;

F. întrucât UE s-a implicat pe deplin în sprijinirea autorităților locale din țările în curs de 
dezvoltare cu scopul de a contribui la reducerea sărăciei și la realizarea ODM-urilor, 
precum și de a integra guvernanța democratică la nivel local;

G. întrucât reprezentanții guvernelor subnaționale și autoritățile locale au contribuit la 
sesiunile Grupului de lucru deschis privind obiectivele de dezvoltare durabilă al 
Adunării Generale a ONU, iar Grupul operativ a coprezidat, împreună cu PNUD și cu 
UN-Habitat, consultările referitoare la „Dialogul privind transferarea la nivel local a 
responsabilității pentru agenda pentru perioada de după 2015”;

H. întrucât raportul de sinteză al Secretarului General al ONU cu privire la agenda de 
dezvoltare pentru perioada de după 2015 reiterează necesitatea ca noua agendă de 
dezvoltare să ducă la schimbări majore, să fie universală, să fie axată pe oameni și să se 
bazeze pe principiile drepturilor omului și ale statului de drept; întrucât Secretarul 
General solicită ca parteneriatele inovatoare, inclusiv autoritățile locale, să fie 
principalii actori care pun în aplicare această agendă la nivelul cel mai apropiat de 
cetățeni;

I. întrucât cele mai multe dintre obiectivele și provocările esențiale ale agendei globale de 
dezvoltare pentru perioada de după 2015 vor depinde de acțiunile la nivel local și de 
parteneriate solide;

J. întrucât se estimează că populația mondială va crește de la 7 la 9,3 miliarde de persoane 
până în 2050, prevăzându-se că această creștere va avea loc în cea mai mare măsură în 
țările în curs de dezvoltare, în special în zonele urbane; întrucât urbanizarea excesivă 
subminează sustenabilitatea dezvoltării în toate privințele;

K. întrucât două miliarde și jumătate de locuitori urbani noi vor avea nevoie de acces la 
educație, servicii de sănătate, locuri de muncă, alimente, instalații sanitare, transporturi, 
locuințe și energie electrică; întrucât acestea sunt probleme esențiale pentru autoritățile 
locale și regionale, precum și pentru municipalitățile responsabile cu furnizarea acestor 
servicii;

L. întrucât Declarația de la Rio subliniază faptul că popoarele indigene și comunitățile lor 
joacă un rol esențial în gestionarea și dezvoltarea mediului; întrucât guvernele ar trebui 
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să le recunoască identitatea, cultura și interesele și să le sprijine în mod corespunzător, 
făcând posibilă participarea eficace a acestora la înfăptuirea dezvoltării sustenabile;

M. întrucât reducerea sărăciei este inechitabilă, iar inegalitățile între țări și în interiorul 
acestora, care s-au adâncit atât în țările dezvoltate, cât și în țările în curs de dezvoltare, 
reprezintă o provocare majoră în domeniul dezvoltării;

N. întrucât conflictele violente și crizele umanitare continuă să aibă efecte perturbatoare 
asupra eforturilor de dezvoltare; întrucât grupurile vulnerabile, precum femeile, copiii și 
persoanele în vârstă, sunt afectate în mai mare măsură de conflictele militare și de crize 
și întrucât autoritățile locale sunt actori esențiali, în prima linie, în prevenirea și 
managementul situațiilor de conflict;

O. întrucât sunt necesare eforturi suplimentare pentru a reduce la jumătate numărul 
persoanelor care suferă de foamete, avându-se în vedere faptul că 162 de milioane de 
copii mici suferă de malnutriție; întrucât foametea ascunsă poate fi definită drept o 
carență de micronutrienți, care poate avea efecte ireversibile asupra sănătății, precum și 
consecințe socio-economice legate de reducerea productivității individuale;

P. întrucât schimbările climatice și degradarea mediului pun în pericol reducerea sărăciei și 
constituie o problemă majoră pentru autoritățile locale, deoarece afectează în primul 
rând populațiile locale;

Q. întrucât trebuie să fie create mai multe locuri de muncă noi și decente, pentru a face față 
creșterii demografice la nivel mondial; întrucât sectorul privat creează numeroase locuri 
de muncă atât în țările dezvoltate, cât și în țările în curs de dezvoltare, putând fi, astfel, 
un partener esențial în combaterea sărăciei;

R. întrucât ajutoarele continuă să aibă un rol unic în reducerea sărăciei, reprezentând un 
factor de schimbare în țările în curs de dezvoltare; întrucât acestea ar trebui să fie mai 
bine direcționate pentru a răspunde necesităților populațiilor celor mai vulnerabile; 
întrucât numai ajutoarele nu sunt suficiente, fiind, prin urmare, necesar să se recurgă la 
metode inovatoare de finanțare;

S. întrucât mobilizarea resurselor financiare internaționale, publice și private este esențială 
pentru promovarea dezvoltării durabile la nivel local;

T. întrucât UE și statele sale membre, în calitate de cei mai importanți donatori oficiali de 
ajutor pentru dezvoltare, dar și de factori de decizie politică esențiali și de actori în 
domeniul cooperării descentralizate, ar trebui să rămână principala forță motrice în 
cursul următoarei faze de negocieri desfășurate sub egida ONU, în special în ceea ce 
privește punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare sustenabilă;

U. întrucât articolul 208 din TFUE prevede că eradicarea sărăciei constituie obiectivul 
principal al politicii de dezvoltare a UE și stabilește coerența politicii pentru dezvoltare,

I. Autoritățile locale - actori pentru dezvoltare și rolul Uniunii Europene

1. reamintește că Parteneriatul de la Busan oferă un cadru amplu pentru noile părți 
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interesate din domeniul dezvoltării, cum ar fi actorii locali și regionali;

2. subliniază faptul că noile orientări din comunicarea Comisiei privind autoritățile locale 
și recunoașterea rolului lor în calitate de părți interesate la nivel de stat reprezintă un 
progres important în noua agendă de dezvoltare a Uniunii Europene; 

3. subliniază necesitatea ca aceste noi orientări să se concretizeze prin implementarea 
efectivă a cooperării europene atât la nivelul celui de-al 11-lea Fond european de 
dezvoltare (FED), cât și al Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare;

4. subliniază faptul că planificarea strategică la nivel național și local este absolut esențială 
pentru promovarea și integrarea celor trei dimensiuni principale ale dezvoltării: 
dimensiunile socială, economică și de mediu;

5. salută sprijinul acordat pentru consolidarea capacității instituționale a autorităților locale 
prin intermediul liniei tematice destinate acestora și salută în special sprijinul pentru 
consolidarea structurilor de coordonare a autorităților locale la nivel național, regional și 
pancontinental, precum și realizarea unui parteneriat la nivel european;

6. recunoaște rolul important al autorităților locale în țările în curs de dezvoltare; 
încurajează stabilirea unor acorduri de parteneriat între autoritățile locale din statele 
membre ale UE și autoritățile locale din țările în curs de dezvoltare în domenii precum 
formarea și capacitatea umană pentru a face posibile beneficii mai mari, cum ar fi o mai 
bună planificare de mediu;

7. consideră că aceste structuri de coordonare au un rol esențial în susținerea tehnică și 
metodologică a dezvoltării capacităților locale, prin facilitarea schimbului de cunoștințe 
practice pentru sprijinirea procesului de descentralizare și a furnizării serviciilor de 
bază; acestea constituie, de asemenea, o interfață adecvată pentru dialogul politic și 
pentru a face auzită vocea autorităților locale la toate nivelurile de guvernare;

8. solicită insistent Uniunii Europene să promoveze cooperarea descentralizată ca mijloc 
de implementare a cadrului de dezvoltare post-2015; în acest scop, invită Comisia să ia 
în considerare posibilitatea de a transforma descentralizarea într-un sector de 
concentrare financiară a instrumentelor sale financiare externe, printre care se numără în 
primul rând ICD și FED, și să-și intensifice eforturile de integrare a autorităților locale 
ca actori cu puteri depline în implementarea celui de-al 11-lea FED, atât la nivelul 
țărilor partenere, cât și la nivelul regiunilor și al ajutorului sectorial și bugetar; invită 
statele membre să acorde un loc adecvat, în programele lor de dezvoltare, autorităților 
locale, coordonându-și acțiunile cu cele ale Comisiei Europene și ale altor state 
membre;

II. Dialogul politic, mobilizarea resurselor financiare și răspunderea

9. subliniază necesitatea de a asigura un transfer mai echitabil al resurselor financiare de la 
nivel național la nivelul subregional, al orașelor sau al localităților;

10. subliniază, în contextul procesului de descentralizare în curs, necesitatea de a încuraja 
administrațiile naționale să transfere o parte din resursele bugetare naționale la nivelul 
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administrațiilor regionale și locale; consideră, în acest sens, că ar trebui acordat mai 
mult sprijin pentru consolidarea capacităților financiare și bugetare ale autorităților 
locale, inclusiv prin intermediul asocierilor acestora;

11. consideră esențial ca o parte a sprijinului bugetar european să fie alocat pentru 
finanțarea autorităților locale;

12. insistă să se instituie un veritabil dialog politic între autoritățile locale în cadrul 
cooperării europene, care să permită o evaluare a progreselor actuale, a dificultăților și a 
perspectivelor creșterii eficacității ajutorului la nivel local;

13. solicită instituționalizarea unui astfel de dialog, pe baza structurilor de coordonare 
existente în diferitele cadre de cooperare;

III. Rolul autorităților locale în realizarea angajamentelor asumate în cadrul 
Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului: învățăminte desprinse 

14. subliniază că Obiectivele de dezvoltare ale mileniului au evidențiat rolul esențial al 
autorităților locale în combaterea sărăciei și în furnizarea de servicii comunitare, cum ar 
fi apa și salubritatea, educația și asistența medicală primare;

15. salută apariția tot mai multor inițiative descentralizate de cooperare pentru dezvoltare și 
utilizarea mecanismelor de cooperare între orașe;

16. subliniază necesitatea alocării unor resurse suplimentare pentru consolidarea 
capacităților autorităților descentralizate, pentru a le permite să ofere servicii publice de 
calitate, să garanteze egalitatea de șanse și să creeze coeziune socială;

17. regretă că ODM nu au luat suficient în considerare importanța dimensiunii locale a 
dezvoltării; regretă că programele de dezvoltare nu includ în mod suficient dimensiunea 
culturală, care este o componentă indispensabilă pentru înțelegerea contextului local; 
solicită ca dimensiunea culturală să fie luată în considerare în strategiile locale, 
naționale și internaționale de reducere a sărăciei; 

18. regretă lipsa de claritate a ODM-urilor actuale în ceea ce privește adaptarea obiectivelor 
globale în funcție de evoluția situației la nivel național și local;

IV. Definirea agendei de dezvoltare pentru perioada de după 2015: provocări și 
oportunități

19. consideră că procesul pentru perioada de după 2015 ar trebui să ofere o viziune clară 
pentru punerea în aplicare a rezultatelor Conferinței Rio + 20, care să recunoască rolul 
autorităților locale;

20. subliniază importanța stabilirii unor obiective și a unor indicatori fiabili pentru 
obiectivele de dezvoltare sustenabilă (ODS), care să răspundă contextelor, necesităților 
și preocupărilor populației locale; invită UE să consolideze rolul autorităților locale și să 
țină seama de expertiza lor în alte ODS;

21. invită UE ca la planificarea în materie de dezvoltare, la implementare și în fluxurile de 



RR\1069360RO.doc 11/16 PE557.178v02-00

RO

ajutor financiar să acorde în continuare o atenție deosebită autorităților locale; 
subliniază că acest lucru ar presupune un proces cu adevărat participativ, derulat încă 
din faza de planificare și, din acest punct de vedere, ajutorul public descentralizat 
trebuie să fie recunoscut și consolidat; subliniază că este necesar să se asigure o 
participare crescută a acestora la stabilirea strategiilor de dezvoltare; 

22. invită UE să se asigure că autoritățile locale sunt mai bine reprezentate în negocierile 
internaționale pentru adoptarea agendei de dezvoltare post-2015, la Conferința 
internațională privind finanțarea pentru dezvoltare și la Conferința internațională privind 
schimbările climatice (COP21);

23. invită UE să continue să sprijine stabilirea unui obiectiv de sine stătător privind orașele 
și așezările omenești;

V. Necesitatea unui nou parteneriat mondial eficace (cu organizațiile societății civile, 
sectorul privat etc.)

24. invită UE să contribuie la consolidarea parteneriatelor cu părți interesate multiple, 
transferând la nivel local punerea în aplicare a agendei pentru perioada de după 2015;

25. solicită o definire și o repartizare clară a responsabilităților între parteneri;

VI. Parteneriatele cu sectorul privat

26. reamintește că sectorul public va fi un factor-cheie pentru crearea condițiilor propice 
noii agende de dezvoltare globale și pentru implementarea acesteia și subliniază că 
mobilizarea veniturilor publice și consolidarea sistemului fiscal bazat pe capacitatea de 
contribuție a cetățenilor și pe o retribuire justă pentru exploatarea transparentă a 
resurselor naturale vor constitui elemente esențiale pentru eficacitatea acesteia;

27. subliniază necesitatea susținerii apariției unei clase de mijloc, prin promovarea 
antreprenoriatului privat, în special al tinerilor și femeilor;

28. subliniază importanța creșterii autonomiei întreprinderilor locale, microîntreprinderilor 
și întreprinderilor mici și mijlocii în crearea de locuri de muncă și a promovării creșterii 
economice sustenabile și favorabile incluziunii, în special prin intermediul politicilor 
public-privat;

29. reafirmă necesitatea de implementa mecanisme eficace de asumare a responsabilității și 
de a defini instrumente obligatorii de protecție socială și a mediului;

VII. Parteneriatul cu societatea civilă

30. consideră că, odată cu agenda globală pentru dezvoltare pentru perioada de după 2015, 
rolul și impactul organizațiilor societății civile trebuie să se schimbe; consideră că 
statele membre ar trebui să colaboreze îndeaproape cu organizațiile societății civile, 
creând mecanisme pentru un dialog periodic, astfel încât să fie suficient de eficace 
pentru a primi un feed-back pozitiv din partea societății civile;

VIII. Sprijinirea asumării responsabilității și consolidarea capacităților la nivel național



PE557.178v02-00 12/16 RR\1069360RO.doc

RO

31. subliniază că guvernele trebuie să răspundă atât în fața părților interesate la nivel 
național, cât și a comunității internaționale;

32. subliniază că, pentru a consolida participarea culturilor locale, a popoarelor indigene, a 
migranților și a minorităților, transparența și promovarea dialogului cu părți interesate 
multiple sunt foarte importante;

33. consideră că trebuie să se depună eforturi susținute pentru a îmbunătăți capacitatea 
autorităților locale de a furniza servicii publice;

34. subliniază importanța promovării bunei guvernări la nivel local, prin promovarea 
principiilor responsabilității, transparenței, participării, reactivității și preeminenței 
statului de drept;

35. încurajează crearea unor platforme locale de concertare în cadrul planificării bugetare;

36. subliniază că este necesar să se realizeze fără întârziere o reformă a serviciilor oficiale 
de colectare a datelor;

IX. Popoarele indigene și planificarea în domeniul dezvoltării

37. subliniază că popoarele indigene ar trebui să participe pe deplin la pregătirea planurilor 
de dezvoltare și de investiții locale și regionale;

38. invită guvernele naționale și autoritățile locale: (a) să consolideze legislația la nivel 
local pentru a garanta recunoașterea regimurilor de proprietate funciară tradiționale; (b) 
să coopereze cu autoritățile tradiționale în gestionarea resurselor naturale; (c) să 
soluționeze problemele intergeneraționale și problemele de gen care există în rândul 
popoarelor indigene; (d) să protejeze cunoștințele popoarelor indigene; (e) să 
consolideze capacitățile popoarelor indigene, astfel încât acestea să poată participa la 
planificarea în domeniul dezvoltării;

X. Transferul de tehnologie

39. subliniază că guvernele naționale și autoritățile locale ar trebui să creeze un mediu 
favorabil pentru transferul de tehnologii;

40. consideră că o astfel de cooperare ar trebui să includă și investiții pe termen mai lung;

XI. Orașele și așezările omenești 

41. salută mobilizarea și implicarea orașelor africane în cadrul pregătirii Conferinței 
Organizației Națiunilor Unite privind locuințele și dezvoltarea urbană sustenabilă 
(Habitat III); invită Comisia să sprijine aceste procese de mobilizare și să prevadă în 
planurile sale de parteneriat susținerea proceselor de urbanizare sustenabilă;

42. salută decizia Grupului de lucru deschis privind obiectivele de dezvoltare durabilă de a 
stabili un obiectiv de sine stătător în ceea ce privește dezvoltarea urbană sustenabilă;

43. subliniază că este important să se adopte o perspectivă teritorială pentru a aborda 
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chestiuni precum gestionarea deșeurilor și sărăcia urbană, reducerea inegalităților, 
autonomizarea cetățenilor, guvernarea incluzivă și participativă, conceperea unei 
infrastructuri inovatoare, prestarea serviciilor, gestionarea terenurilor, contribuția 
orașelor la schimbările de mediu la nivel global și impactul acestora asupra 
ecosistemelor, reducerea riscului de catastrofe naturale, consumul de energie etc.;

44. subliniază importanța de a sprijini țările în curs de dezvoltare și țările cel mai puțin 
dezvoltate, inclusiv prin asistență financiară și tehnică;

XII. Buna guvernanță și lupta împotriva corupției

45. subliniază că, pentru a asigura condiții de concurență echitabile în domeniul impozitării 
întreprinderilor locale și internaționale, cooperarea internațională în scopul combaterii 
fluxurilor financiare ilicite ar trebui să fie îmbunătățită;

46. subliniază că descentralizarea puterii este un instrument eficace de combatere a 
corupției, inclusiv a corupției emanând din întreprinderile multinaționale, și de a sprijini 
modernizarea administrației publice și de a răspunde nevoilor populației prin reforme 
economice și sociale; 

XIII. Consolidarea mobilizării resurselor

47. subliniază că este necesar să se examineze diferite mecanisme de finanțare inovatoare și 
echitabile;

48. subliniază importanța capitală a mobilizării resurselor naționale la nivel local pentru 
succesul agendei post-2015, întrucât aceasta reprezintă un element esențial în 
implementarea strategiilor și politicilor naționale și locale de dezvoltare; subliniază, în 
acest context, necesitatea urgentă de a consolida capacitățile autorităților locale din 
țările partenere în domeniul impozitării municipale și în cel al planificării bugetare; 
salută înființarea treptată a unor observatoare ale finanțelor locale, care merită mai mult 
sprijin din partea Uniunii Europene;

49. consideră că este mai eficace să se acționeze la nivel local în vederea îmbunătățirii 
condițiilor de viață ale populației, în special în zonele rurale, și că una dintre provocările 
importante cu care se confruntă autoritățile locale și autoritățile naționale este crearea 
unor condiții propice care să încurajeze reintegrarea treptată a sectorului informal, fără a 
descuraja inovarea;

50. invită Banca Mondială și instituțiile financiare internaționale să își actualizeze politicile 
ce vizează măsurile de siguranță sociale și de mediu;

51. reamintește că administrațiile locale sunt cele mai în măsură să soluționeze numărul din 
ce în ce mai ridicat de crize, dar că, în general, ele nu dispun de capacitățile și de 
mijloacele necesare pentru a reacționa în mod eficace;

52. solicită Comisiei să promoveze mobilizarea surselor inovatoare de finanțare pentru 
cooperarea descentralizată, în special instrumentele de combinare a împrumuturilor și 
donațiilor, care nu sunt adaptate la specificul autorităților locale;
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53. îndeamnă Uniunea Europeană să consolideze, prin urmare, bugetele de finanțare 
descentralizată indispensabile pentru dezvoltarea locală;

54. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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