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SUGESTII

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

1. subliniază necesitatea ca bugetul general al Uniunii Europene să contribuie adecvat la 
realizarea Agendei 2030 și a obiectivelor sale de dezvoltare durabilă (ODD), precum și 
la obiectivul de eradicare a sărăciei, astfel cum se prevede la articolele 3 și 21 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană și la articolul 208 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene; subliniază că ODD trebuie să fie o prioritate strategică, iar 
implementarea sa trebuie să străbată toate politicile interne și externe ale Uniunii 
Europene; reamintește că, potrivit Organizației Națiunilor Unite, pentru realizarea ODD 
este nevoie de 5-7 mii de miliarde USD pe an (din care 2,5-3 mii de miliarde USD în 
țările în curs de dezvoltare); subliniază că, pentru a fi un actor global credibil, Uniunea 
Europeană trebuie să își asume un rol de lider în realizarea ODD și să își intensifice 
coerența politicilor în favoarea dezvoltării (CPD); subliniază cât este de important 
dialogul, inclusiv implicarea pe plan local și asumarea responsabilității, și ca ajutoarele 
UE să ajungă la oameni; subliniază că ODD sunt interconectate și inseparabile, dar 
evidențiază că ODD 3 privind sănătatea, ODD 4 privind educația, ODD 5 privind 
egalitatea de gen, ODD 13 privind acțiunile în domeniul climei și ODD 16 privind 
pacea, justiția și instituțiile puternice trebuie să se reflecte mai clar în bugetul general al 
Uniunii Europene pentru 2020;

2. subliniază că Uniunea și statele sale membre trebuie să își onoreze angajamentul 
colectiv, reconfirmat în 2015, de a-și crește asistența oficială pentru dezvoltare (AOD) 
la 0,7 % din VNB până în 2030; invită Comisia și statele membre să prezinte un 
calendar cu caracter obligatoriu pentru creșterea progresivă a AOD în vederea atingerii 
acestui nivel; reamintește angajamentul colectiv al Uniunii de a le oferi țărilor cel mai 
puțin dezvoltate 0,20 % din VNB alocat AOD; reiterează angajamentul asumat de către 
Comisie de a aloca cel puțin 20 % din AOD totală dezvoltării umane și incluziunii 
sociale; scoate în evidență necesitatea de a promova și proteja sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente;

3. își reiterează preocuparea cu privire la utilizarea fondurilor destinate ajutorului pentru 
dezvoltare pentru obiective care nu vizează dezvoltarea și subliniază că finanțarea care 
nu îndeplinește criteriile pentru AOD trebuie să provină din alte instrumente decât 
instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD); subliniază că este important să se 
asigure standarde în materie de drepturile omului în cadrul oricărei cooperări în temeiul 
ICD și insistă asupra faptului că pentru a combate cu succes sărăcia pe termen lung, UE 
trebuie să abordeze cauzele sărăciei și inegalitățile; își reafirmă sprijinul pentru 
includerea în buget a Fondului european de dezvoltare și insistă că trebuie să existe un 
control parlamentar adecvat în ceea ce privește finanțarea pentru dezvoltare acordată de 
Uniunea Europeană;

4. solicită o abordare bazată pe rezultate, aplicarea mecanismelor de raportare, eficiență și 
monitorizarea fondurilor destinate ajutorului pentru dezvoltare al UE;

5. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la modul în care este folosit Fondul fiduciar 
de urgență al Uniunii Europene pentru Africa (EUTF); constată, în special, că 
prioritatea acordată finanțării migrației și gestionării frontierelor este adesea eliminată 
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din obiectivele de reducere a sărăciei și de abordare a cauzelor profunde ale migrației, 
lucru care poate avea efecte negative; consideră inadecvată, de exemplu, utilizarea 
acestui instrument pentru finanțarea gărzii de coastă libiene, fără a lua în considerare 
încălcările foarte grave ale drepturilor omului comise în Libia;

6. scoate în evidență abordarea bazată pe drepturi în ceea ce privește dezvoltarea și 
principiul de a nu lăsa pe nimeni în urmă; insistă asupra faptului că politicile și 
programele Uniunii trebuie să asigure standarde în materie de drepturile omului și să 
contribuie la combaterea inegalităților și a discriminării, care persistă la nivel mondial, 
pe baza unor factori precum venitul, etnia, sexul, vârsta, handicapul, religia sau 
convingerile, orientarea sexuală și identitatea de gen; subliniază necesitatea de a sprijini 
nediscriminarea și protecția apărătorilor drepturilor omului;

7. deplânge rolul limitat al Parlamentului European în supravegherea și guvernanța EUTF; 
consideră că este deosebit de important ca Parlamentul să poată monitoriza activitățile 
comitetului operațional și invită Comisia să furnizeze informații detaliate cu privire la 
deciziile luate în cadrul comitetului și să se asigure că Parlamentul European este 
reprezentat în cadrul reuniunilor sale;

8. insistă asupra necesității de a realiza progrese în legătură cu ODD 5 privind egalitatea 
de gen și solicită acțiuni mai concrete în politica externă a Uniunii, inclusiv acțiuni 
specifice și măsuri pentru egalitatea de gen; insistă asupra necesității de a combate 
violența împotriva femeilor și a fetelor și de a promova accesul la sănătatea sexuală și 
reproductivă și la drepturile aferente;

9. subliniază ODD 16 și sprijinul pentru democrație, bună guvernanță și statul de drept; 
atrage atenția asupra importanței sprijinirii dialogului, a asumării responsabilității pe 
plan local favorabile incluziunii și a creării unui mediu propice pentru participarea 
cetățenilor; subliniază importanța tinerilor și a femeilor ca agenți esențiali ai schimbării; 
subliniază cât este de important să se includă femeile în procesul de pace și în 
soluționarea conflictelor;

10. subliniază că este important să se sprijine civilii în zonele de conflict și să se 
reconstruiască societățile după încheierea conflictelor; atrage atenția asupra situației 
grupurilor de minorități kurde, yazidite, creștine și ale altor minorități etnice și 
religioase din Orientul Mijlociu; subliniază că este important ca Agenția Organizației 
Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul 
Apropiat să fie funcțională și să beneficieze de sprijin suficient în perioadele în care 
sprijinul din partea altor actori globali este redus;

11. sprijină intenția Comisiei de a clarifica doctrina pe care o va aplica în domeniul 
cooperării pentru dezvoltare cu statele care încalcă principiile politicii externe a Uniunii 
Europene;

12. este de opinie că bugetul pentru dezvoltare aferent exercițiului 2020 ar trebui să reflecte 
mai consistent accentul pus de UE pe țările care sunt cel mai puțin dezvoltate în 
domeniile educației și al ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, al fetelor și 
femeilor care se confruntă cu violența bazată pe gen și al accesului universal la apă;

13. solicită Comisiei să se asigure că finanțarea activităților de adaptare la schimbările 
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climatice și a altor activități legate de climă desfășurate în țări terțe vine în completarea 
finanțării activităților din instrumentele de cooperare pentru dezvoltare; subliniază că 
schimbările climatice i-ar putea afecta mai grav pe cei care deja sunt vulnerabili și ar 
putea duce la anularea progreselor deja înregistrate în ceea ce privește combaterea 
sărăciei și a foametei; este îngrijorat că schimbările climatice pot avea efecte negative 
multiplicatoare care să ducă la apariția mai multor crize umanitare, de exemplu prin 
răspândirea conflictelor și a războaielor;

14. subliniază că este important să se promoveze crearea de locuri de muncă mai decente și 
verzi, în conformitate cu ODD 8; atrage atenția asupra legăturilor dintre comerț și 
dezvoltare; solicită Uniunii să sprijine mai bine țările pentru ca acestea să participe la 
comerțul internațional și să beneficieze pe deplin de pe urma sa; accentuează importanța 
promovării dialogului între partenerii sociali și, în acest sens, scoate în evidență 
inițiativele precum Acordul global privind munca decentă și creșterea favorabilă 
incluziunii; subliniază că este important să se asigure drepturile lucrătorilor în lanțurile 
valorice globale și să se promoveze munca decentă pe baza standardelor de muncă ale 
Organizației Internaționale a Muncii;

15. este de opinie că trebuie să se întreprindă acțiuni pentru a face față crizelor umanitare, 
punând accentul mai ales pe prevenire, consolidarea rezilienței și cooperarea cu părțile 
interesate, cu scopul de a găsi o soluție la deficitul de finanțare global pentru acțiunile 
umanitare; scoate în evidență că ar trebui să se intensifice cooperarea dintre guverne, 
societatea civilă și sectorul privat; insistă asupra unei majorări semnificative a alocării 
de fonduri pentru liniile bugetare destinate ajutorului umanitar, astfel încât să fim 
pregătiți pentru noi dezastre și catastrofe, în loc să ne ocupăm doar de crize în curs de 
desfășurare, asigurând totodată o finanțare suficientă pentru cooperarea pentru 
dezvoltare pe termen mai lung, pentru a obține societăți solide, reziliente și favorabile 
incluziunii; subliniază că este puțin probabil ca numărul crizelor să scadă, iar durata lor 
crește; subliniază importanța unor legături bune între ajutorul umanitar și cooperarea 
pentru dezvoltare;

16. subliniază că este important să se mențină creditele de plată din capitolul destinat 
ajutorului umanitar cel puțin la un nivel echivalent cu creditele de angajament, pentru a 
evita plățile întârziate, care ar putea avea efecte negative majore asupra persoanelor și 
asupra partenerilor care se ocupă de implementare;

17. insistă asupra faptului că Uniunea nu poate renunța la rolul său de forță motrice a 
multilateralismului și a cooperării globale și solicită ca în noul cadru financiar 
multianual să se aloce fonduri suficiente pentru cooperarea pentru dezvoltare și ajutorul 
umanitar.
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