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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 că este necesar ca bugetul UE să contribuie în mod adecvat la realizarea 
Agendei 2030 și a celor 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) ale acesteia; 
subliniază că ODD trebuie să fie o prioritate strategică, iar implementarea sa trebuie să 
străbată politicile interne și externe ale UE;

2 atrage atenția 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;

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); este îngrijorat de alocarea, de 
curând, în cadrul ICD (21 02 04 Cooperarea cu Orientul Mijlociu) a unor fonduri pentru 
dezvoltarea dialogului și a cooperării cu Iranul; reamintește că Iranul este o țară cu 
venituri medii superioare și, prin urmare, ar trebui să beneficieze de finanțare din 
instrumentul de parteneriat;

4. atrage atenția asupra plăților de sprijin bugetar sectorial acordate în prezent 
Myanmarului (21 02 02 Asia); reamintește raportul ONU în care se afirmă că uciderea a 
mai mult de 10 000 de persoane rohingya și exodul în masă a peste 700 000 de persoane 
rohingya din Myanmar a constituit un „exemplu clasic de purificare etnică”; consideră 
că, în aceste condiții, sprijinul bugetar acordat guvernului ar trebui suspendat, iar banii 
ar trebui cheltuiți în schimb prin alte canale (cum ar fi organizațiile internaționale și 
ONG-urile), astfel încât să ajungă la cei mai săraci;

5. insistă asupra unei majorări semnificative a finanțării pentru liniile bugetare destinate 
ajutorului umanitar, astfel încât să fie disponibile resurse pentru noi dezastre și 
catastrofe, în loc să se acopere doar crizele în curs; reamintește că starea de urgență 
poate dura uneori mai mulți ani;

6. subliniază că este important să se mențină nivelul creditelor de plată din capitolul 
privind ajutorul umanitar cel puțin la nivelul creditelor de angajament.


