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SUGESTII 

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru dezvoltare, care este comisie competentă, 

includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. regretă faptul că cantitatea și lipsa de flexibilitate și de coerență a finanțării UE la 

rubrica 4 din actualul CFM au fost reprezentative pentru ambiția limitată a UE de a 

acționa în calitate de actor global, în special pentru furnizarea de bunuri publice globale, 

de ajutor umanitar și de cooperare pentru dezvoltare; reamintește că este nevoie de 

programare pe termen lung și de previzibilitate, care este deosebit de importantă pentru 

ajutorul pentru dezvoltare; 

2. reamintește că bugetul consacrat acțiunii externe a UE este mobilizat și consolidat 

continuu, ceea ce epuizează toate marjele disponibile pentru a combate numărul tot mai 

mare de situații de urgență umanitară și de altă natură peste tot în Europa; subliniază că 

sunt necesar proceduri mai flexibile, care să permită mobilizarea mai rapidă a finanțării, 

ca răspuns la evoluțiile și crizele neprevăzute; subliniază, cu toate acestea, că ajungerea 

la o mai mare flexibilitate nu ar trebui să se facă nici în detrimentul eficacității și 

predictibilității ajutorului, nici al priorităților geografice și tematice pe termen lung; 

3. reamintește că este nevoie de programare și de predictibilitate pe termen lung, care sunt 

deosebit de importante pentru ajutorul pentru dezvoltare; constată, cu toate acestea, 

punerea unui accent insuficient pe rezultate și un nivel necorespunzător de monitorizare 

și evaluare a instrumentelor de finanțare externă legate de dezvoltare; 

4. atrage atenția asupra necesității de a evita orice decalaje între creditele de angajament și 

de plată pentru ajutoarele umanitare; 

5. reamintește că Fondul european de dezvoltare (FED), Instrumentul de cooperare pentru 

dezvoltare (ICD) și Instrumentul de ajutor umanitar sunt caracterizate de o execuție 

bugetară pozitivă și sunt esențiale pentru demonstrarea solidarității internaționale, 

contribuind totodată la credibilitatea UE pe scena mondială; consideră că, indiferent de 

posibilele modificări structurale sau fuziuni cu privire la aceste instrumente, inclusiv 

posibila includerea a FED în buget, creditele totale pentru următorul CFM ar trebui să 

fie majorate, în timp ce criteriile pentru asistența oficială pentru dezvoltare (AOD) nu ar 

trebui să fie mai puțin stricte, iar viitoarea arhitectură a instrumentelor de finanțare 

externă ar trebui să includă o incorporare mai transparență a fondurilor fiduciare și a 

facilităților, ghidate de principiile esențiale ale asumării democratice a responsabilității 

și eficacității dezvoltării, precum și o posibilă continuare a Planului de investiții externe, 

pe baza unei evaluări care să demonstreze adiționalitatea sa în materie de dezvoltare și 

impactul asupra drepturilor omului, societății și mediului; 

6. subliniază importanța de a completa asistența din fonduri publice cu instrumente 

flexibile și adaptabile, care să impulsioneze investițiile private în țările în curs de 

dezvoltare; 

7. reamintește necesitatea de a menține un instrument solid și independent pentru ajutorul 

umanitar, după cum se solicită în Consensul european privind ajutorul umanitar; 

8. subliniază că este important să se asigure coerența și sinergiile între dezvoltare și 
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ajutorul umanitar; consideră că un ajutor pentru dezvoltare bine gestionat și bine utilizat 

reprezintă un element important pentru consolidarea capacității țărilor în curs de 

dezvoltare de a face față mai bine crizelor umanitare; 

9. reamintește importanța acestor instrumente pentru furnizarea de bunuri publice globale 

și pentru a răspunde provocărilor cum ar fi dezvoltarea umană, adaptarea la schimbările 

climatice și atenuarea acestora, prevenirea conflictelor, sprijinirea păcii și a stabilității, 

migrația și azilul și obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD); subliniază, în acest 

context, obligația de a alinia cadrul bugetar al UE la obiectivele de dezvoltare durabilă; 

10. ia act de rolul potențial al AOD de a facilita mobilizarea finanțării pentru dezvoltare din 

alte surse, publice și private, interne și internaționale; sprijină eforturile UE de a stimula 

investițiile private prin acordarea de finanțare mixă, granturi și împrumuturi și prin 

oferirea de garanții; 

11. consideră că este esențial să se integreze în mod transversal și intersectorial protecția 

mediului și posibilitățile pe care le oferă politicile de mediu în toate politicile de 

dezvoltare;  

12. consideră că politica de dezvoltare ar trebui să completeze politica externă a UE și 

gestionarea migrației, garantând, în același timp, că fondurile destinate dezvoltării sunt 

utilizate doar pentru obiectivele și scopurile legate de dezvoltare; evidențiază, în acest 

context, că AOD nu ar trebui să fie utilizată pentru acoperirea costurilor legate de 

refugiați suportate în țările donatoare, pentru externalizarea politicilor în materie de 

migrație în afara frontierelor UE și nici pentru acoperirea costurilor returnării și 

readmisiei în țările de origine; 

13. reamintește necesitatea de a asigura coerența politicilor în favoarea dezvoltării, precum 

și de a respecta principiile eficacității în materie de dezvoltare de la Busan, consolidând 

totodată coordonarea donatorilor și programarea comună cu statele membre; evidențiază 

că politica de cooperare pentru dezvoltare trebuie să fie pusă în aplicare într-un mod în 

care să se țină seama de dorințele țărilor și populațiilor care au nevoie de aceasta, 

asigurându-se că acestea participă la procesul de luare a deciziilor și că își asumă 

responsabilitatea pentru punerea sa în aplicare transparentă și eficientă; 

14. regretă progresele insuficiente în materie de integrare a democrației, a drepturilor 

omului și a egalității de gen; îndeamnă, de asemenea, ca angajamentele de la Paris 

privind schimbările climatice să se reflecte pe deplin în viitoarele instrumente și 

programe, însoțite de o monitorizare adecvată; consideră, prin urmare, că lupta 

împotriva schimbărilor climatice ar trebui să aibă o importanță din ce în ce mai mare în 

cadrul cooperării pentru dezvoltare; 

15. salută mai buna aliniere la prioritățile țărilor beneficiare și insistă asupra unei mai mici 

fragmentări a programelor tematice; 

16. insistă asupra necesității de a angaja personal corespunzător la sediu și în delegațiile 

UE, atât din punct de vedere numeric, cât și în ceea ce privește cunoștințele de 

specialitate în domeniul dezvoltării și al ajutorului umanitar. 
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