
AD\1174786RO.docx PE631.880v03-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2014-2019

Comisia pentru dezvoltare

2018/2177(DEC)

30.1.2019

AVIZ

al Comisiei pentru dezvoltare

destinat Comisiei pentru control bugetar

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului celui de al optulea, al 
nouălea, al zecelea și al unsprezecelea Fond european de dezvoltare aferent 
exercițiului financiar 2017
(2018/2177(DEC))

Raportor pentru aviz: Nirj Deva



PE631.880v03-00 2/9 AD\1174786RO.docx

RO

PA_NonLeg



AD\1174786RO.docx 3/9 PE631.880v03-00

RO

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. felicită UE pentru lansarea cu succes a Planului european de investiții și a Fondului 
european pentru dezvoltare sustenabilă, confirmată de aprobarea a 28 de instrumente de 
garantare în cuantum total de 1,54 miliarde EUR sub formă de garanții până în 
noiembrie 2018, care se preconizează că vor debloca investiții totale în cuantum de 17,5 
miliarde EUR; subliniază că nu există încă o evaluare cu privire la rezultatele punerii în 
aplicare și că orice concluzie în ceea ce privește extinderea domeniului de aplicare și a 
mijloacelor este prematură; subliniază concluzia evaluării la jumătatea perioadei a celui 
de al unsprezecelea FED, conform căreia finanțarea mixtă mobilizează resurse 
suplimentare doar în 50 % din cazuri; regretă, prin urmare, că Comisia a propus mai 
multe mijloace de finanțare mixtă pentru viitoarea perioadă de finanțare 2021-2027;

2. salută includerea în buget a FED inclusă în propunerea Comisiei privind viitorul 
Instrument european de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare 
internațională (IVCDCI);

3. 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 
UE; 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;

4. este îngrijorat de constatările cuprinse în evaluarea la jumătatea perioadei a celui de al 
unsprezecelea FED, unde se precizează că „există pericolul efectiv că FED va ajunge să 
răspundă unor agende care îl vor îndepărta de obiectivul său inițial de reducere a 
sărăciei, care sunt greu de conciliat cu valorile fundamentale ale FED și care compromit 
bunele rezultate”, că, „în ciuda consultărilor, opiniile autorităților și ale organizațiilor 
societății civile (cu unele excepții notabile, cum ar fi regiunea Pacificului) au fost rar 
luate în considerare în deciziile în materie de programare” și că „programarea din cadrul 
celui de al unsprezecelea FED a folosit astfel o abordare descendentă pentru a aplica 
principiul concentrării, însă în detrimentul principiului parteneriatului, principiu 
fundamental al Acordului de la Cotonou”; regretă faptul că până în prezent Comisia a 
ignorat complet aceste constatări;

5. reamintește constatările principale ale Raportului special al Curții de Conturi privind 
Fondul fiduciar Bekou, inclusiv faptul că structura fondului a fost adecvată pentru 
contextul Republicii Centrafricane, iar efectul său a fost pozitiv; subliniază că această 
evaluare s-a reflectat în principal în constatările delegației ad-hoc a Comisiei pentru 
dezvoltare în Republica Centrafricană în februarie 2018, delegația concluzionând că 
„fondul poate aborda în mod adecvat nevoile ce merg de la reabilitare la asigurarea 
mijloacelor de subzistență și până la dezvoltarea pe termen lung”; reamintește că fondul 

                                               
1 Raportul special nr. 9/2018: Parteneriatele public-privat în UE: deficiențe generalizate și beneficii limitate
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a fost creat ca un fond fiduciar de urgență al UE cu o durată de 60 de luni, care expiră în 
iulie 2019, și că prelungirea sa pare a fi benefică, dar va necesita acordul Parlamentului 
European;

6. ia act de realizările Fondului fiduciar de urgență al Uniunii Europene pentru Africa 
(EUTF); reamintește, cu toate acestea, că finanțarea EUTF care provine de la liniile 
bugetare de dezvoltare nu trebuie utilizată pentru măsuri de securitate care pun în 
pericol drepturile migranților; reamintește că cooperarea pentru dezvoltare a UE trebuie 
să aibă ca obiective principale eradicarea sărăciei și dezvoltarea durabilă; subliniază că 
proiectele EUTF trebuie să integreze drepturile omului în centrul programării și să 
contribuie la respectarea drepturilor omului în țările în cauză; recomandă cu fermitate 
promovarea egalității de gen și a capacitării femeilor în cadrul programelor EUTF, 
precum și protecția persoanelor celor mai vulnerabile, inclusiv a copiilor și a 
persoanelor cu dizabilități;

7. ia act de numeroasele preocupări exprimate de Curtea de Conturi1 și de autorii evaluării 
la jumătatea perioadei a celui de al unsprezecelea FED cu privire la punerea în aplicare 
a EUTF: 

 în ceea ce privește punerea în aplicare a proiectelor, EUTF a avut doar un impact 
limitat în ceea ce privește accelerarea procesului în comparație cu ajutorul 
tradițional pentru dezvoltare;

 preocupări privind eficacitatea și sustenabilitatea probabile ale proiectelor EUTF 
și capacitatea Uniunii de a monitoriza îndeaproape punerea în aplicare a acestora;

 componentele Africa de Nord și Cornul Africii nu dispun de criterii documentate 
pentru selectarea propunerilor de proiecte;

 deficiențe grave în măsurarea performanței;

 niciun cadru specific de evaluare a riscurilor;

Consideră că, având în vedere astfel de constatări, valoarea adăugată a EUTF este foarte 
discutabilă;

8. regretă faptul că cheltuielile înregistrate în 2017 în cadrul celui de al optulea, al nouălea, 
al zecelea și al unsprezecelea FED sunt afectate de un nivel semnificativ de eroare și că 
rata de eroare este în creștere, spre deosebire de cheltuielile bugetare generale ale UE; 
subliniază că erorile apar în principal în tranzacțiile legate de proiectele implementate 
de organizațiile internaționale și de agențiile de cooperare ale statelor membre, iar în 
cadrul tranzacțiilor examinate de acest tip, 36 % conțineau erori cuantificabile, ceea ce 
constituie un procent enorm; îndeamnă Comisia să ofere explicații detaliate ca răspuns 
la aceste constatări și să prezinte Parlamentului European un plan clar, care să expună 
măsurile necesare pentru corectarea acestei situații extrem de îngrijorătoare;

9. regretă că, în fiecare raport anual de activitate începând cu 2012, DG DEVCO a fost 
nevoită să exprime o rezervă cu privire la regularitatea operațiunilor subiacente, fapt 

                                               
1 Raportul special nr. 32/2018
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care indică deficiențe grave în materie de gestiune internă;

10. subliniază constatările negative ale Curții de Conturi în ceea ce privește sprijinul 
acordat de UE securității Africii, care este adesea finanțat prin FED:

 consolidarea capacităților forțelor de securitate internă în Niger și în Mali a fost 
lentă și există preocupări serioase cu privire la apropriere și la sustenabilitate1

 sprijinul acordat de UE pentru Arhitectura africană pentru pace și securitate 
(APSA) a avut efecte slabe2.

Subliniază, de asemenea, riscul grav ca sprijinul acordat de UE prin Instrumentul 
financiar pentru pace în Africa soldaților din Burundi care participă la misiunea 
AMISOM să finanțeze indirect un regim burundez expus sancțiunilor UE; reamintește 
că, de mai mulți ani, DG DEVCO și-a exprimat rezerve cu privire la cheltuielile sale 
legate de sprijinul acordat Instrumentului financiar pentru pace în Africa;

11. consideră, în acest context, că accentul pus tot mai mult de UE pe legătura dintre 
securitate și dezvoltare generează probleme serioase de bună gestiune financiară și 
invită Comisia și SEAE să aplice o abordare mult mai prudentă în ceea ce privește 
sprijinul UE pentru securitatea africană;

12. își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la faptul că, în anii 2016, 2017 și 2018, 
foametea a fost în creștere la nivel mondial, în prezent peste 820 milioane de persoane 
suferind de subnutriție cronică, în timp ce proporția asistenței oficiale pentru dezvoltare 
din partea UE și a statelor sale membre pentru securitatea alimentară și nutrițională a 
scăzut de la aproximativ 8 % în 2014 la 6 % în 2016, iar angajamentele bugetare pentru 
securitatea alimentară din cadrul instrumentelor gestionate de Comisie au scăzut în mod 
semnificativ în 2017;

13. ia act de faptul că, în 2017, Comisia a semnat contracte cu agențiile ONU în cuantum de 
peste 411 milioane EUR în contribuții din partea FED, Programul Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (166,33 milioane EUR), FAO (152,86 milioane EUR) și UNICEF 
(98,44 milioane EUR) fiind cei mai importanți beneficiari, contractele cu Banca 
Mondială, fiind în cuantum de 92 milioane EUR;

14. insistă, având în vedere rolul important pe care îl joacă Regatul Unit în procesul de 
dezvoltare, să se mențină legături strânse între Uniune și Regatul Unit după plecarea sa 
pentru a reduce la minimum pierderile cauzate de aceasta;

15. își reiterează rezervele ferme față de prezentarea de către Comisie și adoptarea de către 
Comitetul FED a programului indicativ național pentru Eritreea și a unui program anual 
de acțiune în 2017, fără să existe dovezi concludente ale unor reforme sau îmbunătățiri 
ale situației drepturilor omului în Eritreea; reamintește angajamentele luate de Comisie 
și de Înaltul Reprezentant de a informa periodic Parlamentul în această privință.

                                               
1 Raportul special nr. 15/2018, Consolidarea capacităților forțelor de securitate internă în Niger și în Mali: doar 
progrese limitate și lente
2 Raportul special nr. 20/2018: Arhitectura africană pentru pace și securitate: este necesară reorientarea 
sprijinului din partea UE
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16. solicită insistent Comisiei să definească mai bine și să evalueze în mod clar rezultatele 
în materie de dezvoltare care trebuie obținute în fiecare caz și, în primul rând, să 
mărească rigoarea mecanismelor de control al comportamentului statului beneficiar în 
domenii precum corupția, respectarea drepturilor omului, statul de drept și democrația; 
se arată foarte îngrijorat de posibilitatea acordării unui sprijin bugetar în țări în care nu 
există un control democratic, fie din cauza lipsei unei democrații parlamentare 
funcționale, a libertăților societății civile și mass-mediei, fie din cauza incapacității 
organismelor de supraveghere;

17. 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;

18. salută procesul de negocieri privind acordul post-Cotonou pentru a menține cadrul 
ACP-UE;

19. 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;

20. 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;

21. salută recomandările Curții de Conturi Europene 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;

22. 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;

23. 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;
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24. 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;

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

26. atrage atenția asupra amplorii și implicațiilor sărăciei energetice din țările în curs de 
dezvoltare și asupra contribuției majore a Uniunii 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.
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