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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

1. ia act de Raportul special al Curții de Conturi Europene (denumită în continuare 
„Curtea”) privind asistența acordată de UE în Myanmar/Birmania și de răspunsul 
Comisiei; salută, în acest sens, rolul principal jucat de UE în sprijinirea priorităților în 
materie de dezvoltare într-un context dificil și cu resurse umane limitate, remarcând, în 
același timp, că asistența UE s-a dovedit a fi doar parțial eficace; sprijină observația 
Curții că se impune o atenție sporită mobilizării veniturilor interne, în special în 
economiile emergente; având în vedere atrocitățile documentate comise de armata din 
Myanmar, își exprimă profunda îngrijorare cu privire la sprijinul bugetar sectorial 
continuu acordat din bugetul UE pentru Myanmar; 

2. își exprimă îngrijorarea privind menținerea în propunerile Comisiei a tendinței de a nu 
lua în considerare prevederile cu caracter juridic obligatoriu ale Regulamentului (UE) 
nr. 233/2014 al Parlamentului European și al Consiliului1 în cazul cheltuielilor eligibile 
pentru asistența oficială pentru dezvoltare și al țărilor eligibile pentru cheltuielile 
Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare (ICD); reamintește că legalitatea 
cheltuielilor UE este un principiu fundamental al bunei gestiuni financiare și că nu ar 
trebui să prevaleze considerentele politice asupra indicațiilor clare privind prevederile 
legale; reamintește că ICD este în primul rând un instrument menit să combată sărăcia;

3. salută faptul că Comisia a răspuns la observațiile Parlamentului referitoare la rapoartele 
privind gestionarea asistenței externe (EAMR) și la indicatorii-cheie de performanță, 
cuprinse în rezoluția sa din 18 aprilie 2018 referitoare la descărcarea de gestiune pentru 
exercițiul financiar 20162, și că a făcut modificări pentru a le îmbunătăți; ia act de faptul 
că Comisia a transmis Parlamentului rapoartele privind gestionarea asistenței externe pe 
2017 fără constrângeri legate de confidențialitate, dar regretă că accesul la aceste 
rapoarte a devenit mai dificil; așteaptă cu interes un acces mai ușor al Parlamentului la 
aceste rapoarte în viitor; 

4. regretă publicarea din ce în ce mai târzie de către Comisie a „Raportului anual privind 
punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii Europene pentru finanțarea acțiunilor 
externe”, ceea ce împiedică practic exercitarea supravegherii și a controlului public de 
către Parlament, raportul din 2016 fiind publicat abia în martie 2018, iar raportul privind 
2017 nefiind încă publicat; invită Comisia să publice raportul privind exercițiul 2018 
până cel târziu la sfârșitul lui septembrie 2019 și să mențină acest calendar pentru anii 
următori;

5. regretă că, în fiecare raport anual de activitate începând cu 2012, Direcția Generală 
Cooperare Internațională și Dezvoltare a Comisiei a fost nevoită să exprime o rezervă 
cu privire la regularitatea operațiunilor subiacente, fapt care indică deficiențe grave în 

                                               
1 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 2014-2020 (JO L 77, 15.3.2014, p. 44).
2 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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materie de gestiune internă; 

6. evidențiază caracterul extrem de negativ al constatărilor Curții de Conturi Europene 
legate de parteneriatele public-privat1 (PPP), aceasta recomandând „să nu se promoveze 
o utilizare mai intensivă și la o scară mai largă a parteneriatelor public-privat” în cadrul 
Uniunii; invită Comisia să țină seama pe deplin de această recomandare atunci când 
activitatea sa implică gestionarea PPP-urilor în țările în curs de dezvoltare, în care 
mediul pentru punerea în aplicare cu succes a PPP-urilor este și mai dificil decât în 
interiorul UE;

7. ia act de faptul că, în 2017, Comisia a semnat contracte cu agențiile ONU în cuantum de 
aproape 253,5 milioane EUR în contribuții de la bugetul UE, Programul Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare (119,21 milioane EUR), UNICEF (29,34 milioane EUR) și 
Biroul Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiect (20,05 milioane EUR) fiind cei mai 
importanți beneficiari, iar contractele cu Banca Mondială ridicându-se la 174,11 
milioane EUR;

8. consideră că promovarea păcii, a securității și a justiției în țările în curs de dezvoltare 
este deosebit de importantă pentru Uniune, în vederea abordării cauzelor profunde ale 
migrației; recunoaște că cheltuielile legate de securitate sunt deosebit de relevante în 
cadrul eforturilor actuale de a aborda în mod cuprinzător legătura dintre securitate și 
dezvoltare și de a realiza obiectivul 16 din Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă;

9. reamintește că UE și-a asumat un angajament colectiv de a oferi 0,7% din venitul 
național brut (VNB) ca asistență oficială pentru dezvoltare (AOD); solicită Comisiei și 
statelor membre să pregătească și să prezinte un calendar plauzibil pentru o asemenea 
creștere progresivă a AOD în vederea atingerii acestui nivel; regretă faptul că UE și 
statele sale membre nu au realizat în 2017 progrese în direcția atingerii acestui obiectiv, 
AOD totală acordată de UE scăzând de la 0,51 % la 0,50 %, mai multe țări reducând 
fondurile de AOD și afirmă că asistența pentru dezvoltare acordată de Uniune ar trebui 
utilizată într-un mod mai eficient și că AOD ar trebui să vizeze acele sectoare unde este 
cea mai necesară, și anume consolidarea capacităților, buna guvernanță, sănătatea, 
educația, agricultura, aprovizionarea cu apă și salubritatea, precum și energia; subliniază 
faptul că este necesar să se ofere sprijin în scop de mentenanță, garantându-se implicării 
experților în domeniu instruiți pe plan local; reamintește angajamentul de aloca 0,15-
0,20 % din VNB pentru finanțarea AOD în beneficiul țărilor celor mai puțin dezvoltate, 
pe termen scurt, și de a atinge 0,20 % până în 2030; 

10. având în vedere schimbarea modalităților de acordare a ajutorului, și anume trecerea de 
la granturi directe la fonduri fiduciare și la combinarea surselor de finanțare, inclusiv 
prin intermediul Fondului european pentru dezvoltare durabilă, invită Consiliul, 
Comisia și Banca Europeană de Investiții să încheie un acord interinstituțional cu 
Parlamentul European privind transparența, responsabilitatea și controlul parlamentar pe 
baza principiilor de politică stabilite în noul Consens european privind dezvoltarea;

11. solicită extinderea programului „Erasmus pentru tinerii antreprenori” dincolo de 
granițele Europei, în special în țările în curs de dezvoltare, oferind în același timp 
mijloacele financiare necesare;

                                               
1 Raportul special nr. 9/2018: Parteneriatul public-privat în UE: deficiențe generalizate și beneficii limitate.
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12. salută recomandările Curții privind îmbunătățirea transparenței fondurilor UE executate 
de ONG-uri, astfel cum au fost publicate în Raportul special nr. 35/2018, în care Curtea, 
printre altele, recomandă Comisiei să îmbunătățească fiabilitatea informațiilor privind 
ONG-urile din sistemul său contabil, precum și calitatea informațiilor colectate cu 
privire la fondurile executate de ONG-uri; invită, prin urmare, Comisia să pună în 
aplicare aceste propuneri înainte de sfârșitul actualului mandat;

13. recunoaște pe deplin natura complexă a multor provocări și nevoia unor acțiuni de 
răspuns multidimensionale și complementare, însă insistă asupra faptului că este necesar 
să se asigure claritate în cadrul acordurilor de finanțare și să se respecte angajamentele 
internaționale;

14. solicită o abordare bazată pe stimulente față de dezvoltare prin introducerea principiului 
„mai mult pentru mai mult”, după exemplul politicii europene de vecinătate; își 
reiterează opinia potrivit căreia cu cât o țară progresează mai mult și mai repede în 
legătură cu reformele sale interne privind crearea și consolidarea instituțiilor 
democratice, respectarea drepturilor omului și statul de drept, cu atât mai mult ajutor ar 
trebui să primească de la Uniune;

15. recunoaște faptul că niciodată țările nu s-au dezvoltat fără a se angaja în relații 
comerciale extinse cu vecinii lor și cu restul lumii; încurajează, de asemenea, finanțarea 
măsurilor de ajutor destinate activităților comerciale, pentru a permite țărilor în curs de 
dezvoltare să participe, în viitor, într-o măsură mult mai mare la lanțurile valorice 
globale; în acest context, subliniază importanța din ce în ce mai mare a conectivității 
digitale în vederea unei distribuții mai echilibrate a beneficiilor globalizării în favoarea 
țărilor în curs de dezvoltare;

16. evidențiază importanța majoră a sprijinirii microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii și solicită, în special, instituirea unor soluții locale pentru a îmbunătăți 
accesul la finanțare, asigurându-se în continuare, totodată, consolidarea sistemelor de 
garanții și împrumuturi pentru microfinanțare;

17. relevă faptul că este important să se majoreze fondurile alocate sprijinirii bunei 
guvernanțe, democrației și statului de drept în țările în curs de dezvoltare, pentru a 
promova instituții responsabile și transparente, a sprijini consolidarea capacităților și a 
favoriza procesul decizional participativ și accesul public la informații;

18. subliniază importanța furnizării de apă curată și a construirii de stații suplimentare de 
eliminare a apelor uzate;

19. atrage atenția asupra amplorii și implicațiilor sărăciei energetice din țările în curs de 
dezvoltare și asupra implicării ferme a UE în eforturile de reducere a acesteia; relevă 
faptul că sunt necesare eforturi susținute și concertate din partea guvernelor și a părților 
interesate din țările afectate pentru a reduce sărăcia energetică.



PE631.872v03-00 6/7 AD\1176451RO.docx

RO

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării 22.1.2019

Rezultatul votului final +:
–:
0:

16
1
4

Membri titulari prezenţi la votul final Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero 
Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda 
McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, 
Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, 
Joachim Zeller, Željana Zovko

Membri supleanți prezenți la votul final Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank 
Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini



AD\1176451RO.docx 7/7 PE631.872v03-00

RO

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

16 +

ECR Eleni Theocharous

PPE Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-
Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, 
Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

1 -

EFDD Mireille D'Ornano

4 0

GUE/NGL Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

VERTS/ALE Maria Heubuch, Judith Sargentini

Legenda simbolurilor utilizate:
+ : pentru
- : împotrivă
0 : abțineri


	1176451RO.docx

