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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. reamintește că legalitatea cheltuielilor Uniunii este un principiu-cheie al bunei gestiuni 
financiare; 

2. subliniază că ambiția Uniunii de a institui un „parteneriat între egali” în relația sa cu 
țările partenere implică respectarea deplină a „principiului asumării democratice a 
responsabilității”, în conformitate cu angajamentele internaționale ale Uniunii privind 
eficacitatea ajutorului; își reiterează preocuparea cu privire la utilizarea fondurilor 
destinate dezvoltării pentru obiective care nu vizează dezvoltarea și subliniază că 
finanțarea care nu îndeplinește criteriile aplicabile asistenței oficiale pentru dezvoltare 
trebuie să provină din alte instrumente decât instrumentul de cooperare pentru 
dezvoltare (ICD); în special, îndeamnă Uniunea și statele sale membre să se abțină de la 
impunerea unor condiții pentru acordarea ajutorului care să fie asociate cu realizarea de 
reforme în domeniul migrației și al comerțului, care ar contraveni principiilor privind 
eficacitatea dezvoltării; subliniază că este important să se asigure standarde în materie 
de drepturi ale omului în cadrul oricărei cooperări în temeiul ICD și insistă asupra 
faptului că pentru a combate cu succes sărăcia pe termen lung, Uniunea trebuie să 
abordeze cauzele profunde ale sărăciei și să promoveze un cadru bazat pe oportunități 
echitabile;

3. regretă că, în pofida angajamentului Uniunii față de sustenabilitate și obiectivele de 
dezvoltare durabilă (ODD) ale Organizației Națiunilor Unite, Raportul special nr. 
7/2019 al Curții de Conturi arată că Comisia nu monitorizează sau nu raportează privind 
modul în care bugetul și politicile Uniunii contribuie la dezvoltarea durabilă și la 
realizarea ODD; remarcă faptul că Comisia a publicat recent un document de reflecție 
care prezintă scenarii pentru o Europă durabilă; regretă totuși că acest document nu 
include o analiză a lacunelor existente la nivelul acțiunilor pe care Uniunea trebuie să le 
întreprindă în ceea ce privește bugetul, politica și legislația și nici nu prezintă 
contribuția programelor de cheltuieli ale Uniunii la punerea în aplicare a ODD;

4. salută faptul că, până în 2018, 20,3 % din fondurile alocate de Uniune pentru cooperarea 
internațională și ajutorul pentru dezvoltare au fost destinate combaterii schimbărilor 
climatice; reamintește poziția sa potrivit căreia, în viitor, acest procent ar trebui să fie 
mai mult decât dublu, astfel încât cel puțin 45 % din finanțarea asigurată în cadrul 
Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională 
(IVCDCI) propus pentru 2021-2027 să fie alocată obiectivelor legate de climă și de 
mediu; solicită, în acest context, să se asigure un acces îmbunătățit la energia din surse 
regenerabile și să se sprijine investițiile în tehnologii ecologice, precum și schimbul de 
cunoștințe, să se dezvolte lanțuri de aprovizionare durabile și să se continue procesul de 
dezvoltare a economiei circulare, a unor parteneriate internaționale pentru utilizarea 
durabilă a terenurilor, a pădurilor, a apei și a resurselor, precum și să se realizeze 
investiții în sistemele de protecție civilă și de alertă timpurie;

5. salută utilizarea, în general, a sprijinului bugetar pentru a oferi asistență țărilor în curs 
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de dezvoltare în eforturile lor de reformă și a le ajuta să îndeplinească ODD; îndeamnă, 
cu toate acestea, Comisia să evalueze mai clar contribuția sprijinului bugetar al Uniunii 
la realizarea ODD, în special în ceea ce privește îndeplinirea ODD 10 (reducerea 
inegalităților), și să consolideze mecanismele de control în ceea ce privește 
comportamentul statelor beneficiare în domeniul corupției, al respectării drepturilor 
omului, al statului de drept și al democrației; reamintește că mobilizarea veniturilor 
interne este pilonul central al finanțării durabile a dezvoltării și una dintre cele cinci 
provocări-cheie în materie de dezvoltare ce vor fi abordate cu ajutorul sprijinului 
bugetar; invită Comisia să adopte o politică comercială și de investiții aflată în 
concordanță cu acest obiectiv, ceea ce implică, printre altele, luarea în considerare a 
preocupărilor pe care țările cele mai puțin dezvoltate le au în legătură cu acordurile de 
parteneriat economic, cauzate de riscul eroziunii veniturilor ca urmare a eliminării 
taxelor vamale, precum și asigurarea unei distribuiri echitabile a drepturilor de 
impozitare, negociind, în același timp, tratatele fiscale și de investiții cu țările în curs de 
dezvoltare, în special în ceea ce privește redistribuirea veniturilor fiscale generate de 
exploatarea resurselor naturale;

6. solicită o mai mare responsabilitate și eficiență în ceea ce privește cheltuielile de 
dezvoltare ale Uniunii, deoarece rezultatele în materie de dezvoltare nu ar trebui să fie 
doar definite, ci și urmărite și monitorizate din punctul de vedere al rezultatelor concrete 
și al impactului asupra dezvoltării;

7. îndeamnă Uniunea și statele sale membre să se abțină de la sprijinirea unor practici care 
facilitează evitarea plății impozitelor de către corporații transnaționale și persoane 
fizice, în contextul eforturilor depuse în vederea creării unui mediu de afaceri favorabil 
investitorilor privați în țările în curs de dezvoltare în cadrul domeniului de aplicare a 
Fondului european pentru dezvoltare durabilă; în plus, subliniază riscul de îndatorare 
asociat cu utilizarea în tot mai mare măsură a finanțării mixte de către Uniune, în 
special în țările din Africa Subsahariană și din Caraibe, care dispun de venituri limitate 
pentru a-și achita datoriile; invită Uniunea și statele sale membre să combată în mod 
eficace și consecvent evaziunea fiscală, practicile agresive de evitare a obligațiilor 
fiscale și concurența fiscală dăunătoare, în conformitate cu principiul coerenței 
politicilor în favoarea dezvoltării;

8. salută angajamentele asumate de comisarul pentru parteneriate internaționale, inclusiv 
în ceea ce privește implicarea Parlamentului European în controlul fondurilor fiduciare 
ale Uniunii, îmbunătățirea transparenței în legătură cu ansamblul cooperării pentru 
dezvoltare a Uniunii și cu fondurile utilizate în acest domeniu, precum și în ceea ce 
privește asigurarea coerenței între diferitele politici ale Uniunii.
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