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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. 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 aplicabile asistenței oficiale pentru dezvoltare 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, Uniunea trebuie să abordeze cauzele sărăciei și 
inegalitățile;

3. regretă faptul că Comisia nu monitorizează modalitățile în care bugetul și politicile 
Uniunii contribuie la dezvoltarea durabilă și la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă (ODD) și nu raportează cu privire la aceste contribuții; 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 întreprinse de Uniune 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 utilizarea sprijinului bugetar ca mijloc de a susține, în general, țările în curs de 
dezvoltare în eforturile lor de reformă și în îndeplinirea ODD; îndeamnă totuși Comisia 
să evalueze și să definească mai clar rezultatele în materie de dezvoltare care urmează a 
fi obținute prin sprijin bugetar în fiecare caz și, cu prioritate, să consolideze 
mecanismele de control al acțiunilor întreprinse de statele beneficiare în domeniul 
corupției, al respectării drepturilor omului, al statului de drept și al democrației.


