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Preambul pentru pachetul informativ al DEVE

Mă numesc Eva Joly. Sunt membră a grupului Verts/ALE din Parlamentul European. 
Deși sunt de origine norvegiană, am fost aleasă deputat în Franța. Sunt președinta 
Comisiei parlamentare pentru dezvoltare din Parlamentul European.

În prezent, milioane de oameni, în special în țările sărace, trebuie să facă față zi de zi 
unor situații critice. Planeta noastră s-a confruntat cu crize succesive de ordin 
financiar, economic, energetic, alimentar, fără a mai menționa efectele, care s-au 
dovedit deja devastatoare, ale schimbărilor climatice. 

Aceste situații au avut, desigur, consecințe majore în țările bogate. Însă, în țările în 
curs de dezvoltare, acestea au condamnat și mai multe milioane de persoane la sărăcie 
completă. În seara aceasta, 20% din populația mondială se culcă înfometată. 

Dar de ce ar trebui să ne pese? În primul rând, pentru că toate aceste crize cu efecte 
dramatice pentru Asia, Africa, America Latină și celelalte continente își au originea în 
țările industrializate din nord. În al doilea rând, pentru că avem datoria de a lăsa 
urmașilor noștri o planetă curată și pașnică. Pentru a reuși acest lucru trebuie să 
combatem acum aceste dezechilibre atât de grave și de revoltătoare dintre săraci și 
bogați.

Chiar dacă întotdeauna se poate face mai mult, Uniunea Europeană încearcă să reducă 
cât mai mult aceste dezechilibre. Nimeni nu oferă mai mult ajutor pentru dezvoltare 
decât Europa. Cu toate acestea, dincolo de acest ajutor, politicile comerciale și 
agricole ale Uniunii au un impact semnificativ asupra economiilor țărilor în curs de 
dezvoltare. 

În cadrul Comisiei pentru dezvoltare din Parlamentul European, ne străduim să 
garantăm că țările în curs de dezvoltare nu sunt afectate în mod negativ și că politicile 
europene contribuie cu adevărat la îmbunătățirea calității vieții celor mai săraci, la 
nivel mondial. Fișele ce urmează oferă explicații cu privire la modul în care ne 
desfășurăm activitatea.

Lucrăm în diferite moduri. Menținem un dialog onest și permanent pe teme legate de 
dezvoltare (de la ajutorul umanitar și prevenirea conflictelor până la paradisurile 
fiscale și chestiunile legate de gen) între instituțiile europene, statele membre, țările 
noastre partenere, actorii pe plan mondial și societatea civilă din Europa și din țările 
terțe. 

Contribuim la consolidarea politicii UE prin intermediul rezoluțiilor, care sunt 
adoptate în cadrul ședinței plenare a PE. Temele abordate de acestea sunt sănătatea, 
educația, obiectivele de dezvoltare ale mileniului, siguranța alimentară, ajutorul 
umanitar și multe altele. Atunci când PE legiferează împreună cu Consiliul, elaborăm 
poziția Parlamentului. Am făcut acest lucru atât în cazul „mecanismului pentru 
produse alimentare”, cât și al Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare . 

Comisia noastră continuă să apere cu fermitate drepturile omului și buna guvernanță 
în țările în curs de dezvoltare, atât prin intermediul dialogului și al rezoluțiilor, cât și 



prin misiuni de observare a alegerilor. De asemenea, avem un rol important în 
lucrările Adunării Parlamentare Paritare ACP, UE.

În plus, controlăm modul în care sunt cheltuite fondurile UE, precum și punerea în 
aplicare a deciziilor acesteia. În ultimul rând, împreună cu Consiliul, avem atribuții 
fundamentale în ceea ce privește cele aproape 10 miliarde de euro pe care Uniunea 
Europeană le alocă anual ajutorului pentru dezvoltare. 

Ne confruntăm cu provocări semnificative. Dacă dorim cu adevărat să realizăm 
obiectivele de dezvoltare ale mileniului, misiunea noastră va fi foarte dificilă. Aceste 
fișe demonstrează că Comisia pentru dezvoltare din PE face tot ce este posibil pentru 
a face față cu succes acestor provocări.

Eva Joly
noiembrie 2012



Fișa explicativă nr. 1

Componenţă şi organisme de sprijin

Componență

Comisia pentru dezvoltare este una dintre cele 20 de comisii permanente ale 
Parlamentului European. De la începutul celei de-a șaptea legislaturi, avea 30 de 
membri (dintr-un total de 736 de deputați). Cea mai mare comisie este Comisia pentru 
afaceri externe, care numără 76 de membri, iar cea mai mică este Comisia pentru 
pescuit, care numără 24 de membri.

Membrii comisiei provin din grupurile politice, de o manieră care să reflecte 
echilibrul politic din întregul Parlament (a se vedea anexa I pentru lista completă a 
membrilor comisiei). Alegerea unui deputat de a participa într-o comisie și nu în alta 
se bazează în principal pe preferințele sale personale, dar trebuie validată în final de 
grupul său politic. Majoritatea deputaților în Parlamentul European sunt membri 
titulari ai unei comisii și membri supleanți ai unei a doua, deși există și excepții de la 
regulă.

COMISIA PENTRU DEZVOLTARE

Partidul Popular European 10

Alianţa Progresistă a Socialiştilor şi Democraţilor din 

Parlamentul European 8

Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa 4

Verzi/Alianţa Liberă Europeană 3

Grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni  2

Stânga Unită Europeană/Stânga Verde Nordică 1

Grupul Europa Libertăţii şi Democraaţei  1 

Neafiliaţi  1 

Persoanele care dețin funcții oficiale („Biroul”) în cadrul comisiei sunt președintele și 
cei patru vice-președinți ai acesteia, care sunt aleși la reuniunea constitutivă a 
comisiei, la începutul și la mijlocul fiecărui mandat parlamentar. Președintele 
prezidează reuniunile comisiei și vorbește în numele acesteia în cadrul sesiunilor 
plenare, atunci când este cazul. Președintele are un rol important la redactarea agendei 
comisiei și acționează ca reprezentant al comisiei în cadrul organelor externe.
Președintele poate fi înlocuit, dacă este necesar, de către unul dintre vice-președinți.

Coordonatorii de grup joacă un rol foarte semnificativ în cadrul comisiei. Fiecare grup 
politic desemnează un coordonator ca fiind purtătorul său de cuvânt în fiecare 
comisie. Coordonatorii se reunesc pentru a discuta agenda comisiei și problemele 
politice curente înainte ca acestea să fie discutate în cadrul întregii comisii. De 



asemenea, aceștia distribuie sarcinile între membrii propriului grup și ajută la 
stabilirea poziției grupului la votare, atât în cadrul comisiei, cât și în plen.
Comisia este ajutată de un secretariat format din funcționari publici permanenți (a se 
vedea anexa II). Secretariatul organizează munca de zi cu zi a comisiei, furnizează la 
cerere studii și note însoțitoare, în special pentru președinte, ajută membrii cu 
informații de fond și la redactarea rapoartelor și gestionează planificarea legislativă la 
nivelul comisiei.

Un secretariat separat asistă Adunarea parlamentară paritară ACP-UE și cele trei 
comisii permanente ale sale și lucrează în colaborare cu colegii din secretariatul ACP. 

Departamentul tematic al Direcției Generale Politici Externe al Parlamentului 
European oferă sprijin suplimentar Președintelui Parlamentului, precum și diverselor 
organisme parlamentare (comisii și delegații, în special Comisia pentru dezvoltare), 
prin note de informare, puncte de dezbatere, ateliere de lucru la care participă experți 
externi independenți și ședințe de informare. 

La cerere, președinților și raportorilor li se oferă materiale însoțitoare, documente de 
referință și proiecte de documente. De asemenea, se acordă asistență în cazul 
pregătirii și desfășurării vizitelor delegațiilor în țări terțe, inclusiv misiunilor de 
observare a alegerilor, precum și pregătirii audierilor. 

Mai mult, Departamentul de politici contribuie la satisfacerea nevoii de informații și 
analize suplimentare, solicitând studii externe comandate de comisiile parlamentare 
relevante (a se vedea Anexa V).

Toate studiile interne publicate și expertiza externă solicitată (studii, ședințe de 
informare și note) sunt puse la dispoziția tuturor membrilor Parlamentul European și 
personalului lor la http://www.expo.ep.parl.union.eu/expo/cms/pid/17 . 
Studiile externe sunt de asemenea disponibile publicului general la 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN .

http://www.expo.ep.parl.union.eu/expo/cms/pid/17
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN


Fișa explicativă nr. 2

Atribuţii şi responsabilităţi: introducere 

Ca majoritatea parlamentelor, Parlamentul European are trei competențe 
fundamentale: cea legislativă, cea bugetară și cea de control. Cele 20 de comisii 
permanente, în calitate de organe specializate, examinează chestiunile care țin de 
mandatul lor și-și prezintă poziția sub formă de rapoarte, care de obicei conțin 
proiecte de rezoluții, care sunt supuse adunării plenare în vederea adoptării. Doar 
atunci când o rezoluție a fost adoptată în plen aceasta devine poziția oficială a 
Parlamentului European.

Comisia pentru dezvoltare se ocupă de relațiile Uniunii Europene cu țările în curs de 
dezvoltare, care au figurat dintotdeauna la un loc de cinste pe agenda politică, 
diplomatică și comercială a UE. Comisia și-a asumat un angajament ferm de a lucra în 
vederea atingerii Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, aceasta fiind cea mai 
bună metodă pentru a elimina sărăcia din lume.

Comisia pentru dezvoltare este actorul principal al Parlamentului în activitatea de 
promovare, punere în aplicare și monitorizare a politicii în materie de cooperare 
și dezvoltare a Uniunii, care include:

(a) dialogul politic cu țările în curs de dezvoltare, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul 
organizațiilor și organismelor interparlamentare internaționale pertinente,

(b) ajutorul acordat țărilor în curs de dezvoltare și acordurile de cooperare cu acestea,

(c) promovarea valorilor democratice, a bunei guvernanțe și a drepturilor omului în 
țările în curs de dezvoltare.

În plus, comisia joacă un rol primordial pentru dezvoltarea și consolidarea relațiilor 
dintre UE și partenerii săi din Africa, Caraibe si Pacific (ACP), urmărind 
îndeaproape punerea în aplicare a acordului de parteneriat ACP-UE (Acordul de la 
Cotonou) și participând la Adunarea parlamentară paritară ACP-UE.

http://www.europarl.eu.int/intcoop/acp/10_01/default_en.htm
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/second_revision_cotonou_agreement_20100311.pdf
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/second_revision_cotonou_agreement_20100311.pdf


Fișa explicativă nr. 3

Procesul de reglementare a cooperării UE în materie de 
dezvoltare

Unul dintre rolurile principale ale Comisiei pentru dezvoltare este, ca și în cazul altor 
comisii, adoptarea legislației europene în domeniul său de competență. 

Temeiul juridic al legislației din domeniul politicii de dezvoltare este prevăzut la 
articolele 208-211 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care 
prevede că legislația din domeniu se adoptă prin „procedura legislativă ordinară”.
Aceasta înseamnă că Parlamentul European și Consiliul de Miniștri adoptă împreună 
legislația, în temeiul unei propuneri făcute de Comisie.

În cadrul procedurii legislative ordinare, propunerea legislativă este transmisă în 
același timp atât Consiliului, cât și Parlamentului. Textul legislativ poate fi adoptat 
doar în cazul în care Consiliul și Parlamentul ajung la un acord asupra fiecărui 
amendament. Doar în acel moment este adoptată noua „legislație europeană”.  
Se poate ajunge la un acord în prima, a doua sau a treia lectură. În cazul în care nu 
se ajunge la un acord, legislația nu este adoptată.

Începând cu 2007, principalul cadru care reglementează măsurile luate de UE în 
domeniul cooperării în materie de dezvoltare este Instrumentul de cooperare pentru 
dezvoltare (ICD).

În cadrul ICD există un număr de programe diferite, împărțite în două categorii 
ample:

Activitatea legislativă a parlamentului este organizată după cum urmează:

- Comisia transmite Parlamentului o propunere legislativă; „comisia competentă în fond” 
este desemnată pentru a redacta un raport; aceasta numește un raportor (adică un membru 
al comisiei căruia i se încredințează sarcina de a redacta raportul comisiei). Una sau mai 
multe comisii pot fi rugate să transmită un aviz comisiei competente în fond.

- Comisia competentă în fond examinează proiectul de raport al raportorului, împreună cu 
amendamentele depuse de alți deputați și cu avizele înaintate de alte comisii, și votează 
pentru adoptarea unui raport final.

- Grupurile politice examinează raportul și decid cu privire la amendamentele suplimentare 
care ar trebui depuse în plen.

- În cele din urmă, rezoluția conținută de raport este discutată și adoptată în cadrul sesiunii 
plenare, devenind, astfel, poziția Parlamentului European. De obicei rezoluția sugerează, 
sub formă de amendamente, modificări de adus propunerii Comisiei.



Programele tematice acoperă acțiuni în anumite sectoare ale cooperării în materie de 
dezvoltare, cum ar fi operațiunile de cofinanțare cu ONG-urile europene, ajutorul 
pentru sectoarele sociale, cum ar fi sănătatea și educația, acțiunile în domeniul 
mediului și al energiei sau măsuri în domeniul siguranței alimentare. Acestea sunt 
puse în aplicare prin intermediul documentelor strategice tematice, care fac obiectul 
controlului democratic al Parlamentului European.

Programele geografice reglementează activitățile din domeniul cooperării pentru 
dezvoltare cu anumite țări și regiuni ale globului - Asia, America Latină, Orientul 
Mijlociu și Africa de Sud. Acestea sunt puse în aplicare prin intermediul 
documentelor strategice naționale și regionale, care fac obiectul controlului 
democratic al Parlamentului European.

Dat fiind că ICD va expira în decembrie 2013, Comisia a prezentat în decembrie 2011 
o propunere de instrument nou, care va trebui discutată și adoptată de Parlament și 
Consiliu.

Programele geografice ale ICD nu se aplică celor 78 de țări din Africa, Caraibe și 
Pacific care alcătuiesc Grupul ACP. Cooperarea cu țările ACP se bazează pe 
instrumente din afara structurii comunitare, în special pe Acordul de la Cotonou dintre 
statele membre ale UE și țările în curs de dezvoltare implicate (a se vedea foaia 
informativă separată), iar fondurile provin din Fondul european pentru dezvoltare 
(FED), care este un fond interguvernamental.

În calitate de legislație primară, Acordul de la Cotonou face parte din cadrul de 
reglementare. Atât acordul, cât și revizuirile ulterioare ale acestuia, necesită aprobarea 
Parlamentului European (procedura avizului conform). Parlamentul nu participă la 
negocierea acestui tip de acorduri, dar își poate exprima punctul de vedere prin 
intermediul rezoluțiilor.

Controlul parlamentar al documentelor strategice și al aplicării legislației

De la adoptarea ICD, Parlamentul a început să exercite puteri mai mari de control 
asupra documentelor strategice care reglementează punerea în aplicare a legislației 
UE în domeniul dezvoltării. Conform Regulamentului privind actele de punere în 
aplicare (numit uneori Regulamentul privind comitologia)1, Parlamentul poate să 
semnaleze cazurile în care Comisia pare că a depășit autoritatea care i s-a delegat în 
legislație, prin intermediul unei rezoluții adoptate în plen. În plus, a fost instituit un 
dialog de control democratic cu Comisia care permite Parlamentului să formuleze 
comentarii cu privire la toate chestiunile politice și juridice care privesc documentele 
strategice.

Pe lângă aceste puteri de control, Parlamentul poate, bineînțeles, să intenteze o 
acțiune în justiție în fața Curții de Justiție pentru a anula o decizie care pare să 
depășească autoritatea delegată Comisiei.

                                               
1 Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 1 decembrie 2011 referitoare la proiectul comun, 
aprobat de comitetul de conciliere, de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării 
pentru dezvoltare (PE-CONS 00057/2011 – C7-0377/2011 – 2010/0060A(COD))  



De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Parlamentul a solicitat 
competențe de control și mai extinse. Parlamentul a adus argumentul că documentele 
de programare sunt de fapt „acte delegate” în conformitate cu articolul 290 din TFUE, 
care conferă Parlamentului putere de veto în procesul decizional. Până în prezent, 
acest lucru nu a fost convenit cu Consiliul, deci Parlamentul încă nu poate să exercite 
dreptul de veto.



Fișa explicativă nr. 4

Competenţe bugetare şi de control 

Mandatul comisiei include monitorizarea îndeaproape a bugetului general al UE, 
Comisia pentru dezvoltare contribuind la această acțiune cu amendamente la liniile 
bugetare privind țările în curs de dezvoltare. Conform procedurii bugetare prevăzute 
în Tratatul de la Lisabona, Parlamentul și Consiliul decid în comun cu privire la toate 
cheltuielile, inclusiv la liniile bugetare pentru cooperarea în materie de dezvoltare. În 
cadrul Parlamentului, Comisia pentru dezvoltare este responsabilă pentru părțile din 
buget privind Dezvoltarea și relațiile cu statele din Africa, Caraibe și Pacific (titlul 
21) și ajutorul umanitar (titlul 23). Comisia pentru dezvoltare are de asemenea grijă
de liniile bugetare privind Asia și America Latină, precum și zona mediteraneană și 
domeniul drepturile omului și dezvoltare (titlul 19). Comisia pentru dezvoltare 
examinează bugetul în privința comerțului cu țările în curs de dezvoltare (titlul 20) și, 
nu în ultimul rând, analizează cu atenție bugetul administrativ al departamentelor 
Comisiei Europene care se ocupă cu cooperarea în materie de dezvoltare.

Pentru Comisia pentru dezvoltare, procedura bugetară începe în primăvara fiecărui an, 
când comisia își adoptă poziția cu privire la Strategia politică anuală a Comisiei.
Comisia pentru dezvoltare este implicată în pregătirea poziției Parlamentului pentru 
negocierile cu Consiliul și Comisia pe durata întregului exercițiu bugetar. În 
septembrie, comisia votează amendamentele sale la poziția Consiliului cu privire la 
bugetul pentru anul ce urmează. Deputații, în special raportorul pentru buget, 
negociază cu Comisia pentru bugete și în interiorul grupurilor politice amendamentele 
Comisiei pentru dezvoltare. În octombrie, poziția Parlamentului este decisă în cadrul 
ședinței plenare. Negocierile continuă ca parte a procedurii de conciliere dintre 
Parlament și Consiliu, până la redactarea unui acord comun care este aprobat de 
ambele instituții. În Parlament, acest lucru este realizat prin votarea în ședința plenară 
la sfârșitul anului a textului acordului bugetar. Procedura se încheie în momentul în 
care Președintele Parlamentului semnează acordul.

Pe durata anului ce urmează, comisia, ghidată de raportorul său, monitorizează 
punerea în aplicare a bugetului de către Comisie și are grijă ca sumele de bani să fie 
vărsate în modalitatea convenită cu Parlamentul.

În cadrul procedurii anuale de descărcare, Parlamentul examinează modalitatea în 
care Comisia a executat bugetul în cursul exercițiului bugetar precedent. După 
examinarea bilanțului anual al Comisiei, a declarației financiare și a raportului privind 
rezultatele obținute, precum și a raportului anual al Curții de Conturi, Parlamentul 
acordă sau refuză descărcarea de gestiune privind execuția bugetului de către 
Comisie. Procedura de descărcare acoperă, de asemenea, punerea în aplicare a 
Fondului European de Dezvoltare (un fond finanțat direct de statele membre ale UE 
pentru a acoperi cheltuielile generate de Acordul de parteneriat ACP-UE de la 
Cotonou și pus în aplicare de Comisie - a se vedea fișa nr. 3). Procedura de descărcare 
este condusă de Comisia pentru control bugetar. Comisiile legislative, inclusiv 
Comisia pentru dezvoltare, își prezintă avizele.



Asistența UE în materie de dezvoltare (adică ajutorul oficial pentru dezvoltare vărsat 
de Comisia Europeană) s-a ridicat în 2010 la 9,8 miliarde EUR. Cea mai mare parte a 
fondurilor a fost acordată pentru educație, sănătate, guvernanță și alte infrastructuri 
sociale (35%), transport, comunicații, energie și alte infrastructuri (12%) și ajutor 
umanitar (13%).

Aproape 50% din suma totală provine din bugetul UE. Cealaltă parte este acordată din 
Fondul European de Dezvoltare. Deși FED este monitorizat de comisie (inclusiv 
procedura de descărcare), Parlamentul European nu are puterea de a influența 
cheltuielile efectuate în cadrul FED, care este furnizat direct de statele membre și nu 
face parte din bugetul UE. 

Totuși, pentru fondurile din cadrul bugetului, membrii Comisiei pentru dezvoltare au 
contribuit activ la cadrul financiar multianual (CFM) al UE pentru 2007-2013, care au 
stabilit plafoane de cheltuieli pentru fiecare tip de cheltuială pentru următorii șapte 
ani. 

Competențe de supraveghere

O funcție foarte importantă a Parlamentului European și a comisiilor sale permanente 
este exercitarea puterii de supraveghere a executivului, adică a Comisiei Europene, 
precum și a altor aspecte ale lucrărilor Consiliului European și ale Băncii Centrale 
Europene.

Comisiile își exercită funcția prin diverse instrumente:

- audieri ale comisarilor: la începutul fiecărui mandat al Comisiei, Parlamentul 
European organizează audieri ale comisarilor numiți, înainte de a aproba 
Comisia ca întreg în cadrul sesiunii plenare. În timpul acestor audieri, 
deputații în Parlamentul European au posibilitatea de a adresa comisarilor 
candidați întrebări cu privire la viitorul lor rol, viitoarele programe și viziunea 
asupra chestiunilor legate de UE etc. După audieri, comisiile își adoptă
pozițiile privind caracterul potrivit sau nu al fiecărui candidat. la începutul 
anului 2010, Comisia pentru dezvoltare a organizat audierea comisarului 
responsabil pentru cooperarea în materie de dezvoltare, Andris Piebalgs, și a 
comisarilor responsabili pentru ajutorul umanitar și protecția civilă, Kristalina 
Georgieva. Dna Georgieva a fost al doilea candidat pentru postul ei, dat fiind 
că comisia nu l-a aprobat pe primul.

- reuniuni cu președinția Consiliului: Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru 
afaceri externe și politica de securitate, Catherine Ashton, este invitat o dată pe 
an de comisie în capacitatea sa de președinte al Consiliului Afaceri Externe, 
care se ocupă și de chestiunile legate de dezvoltare. În plus, ministrul de resort 
al statului membru care deține prin rotație președinția Consiliului de Miniștri 
al UE este invitat să vorbească în fața comisiei pe teme specifice, cum ar fi 
ajutorul umanitar.

- reuniuni cu comisarii: cei doi comisari responsabili cu cooperarea în materie 
de dezvoltare și respectiv cu ajutorul umanitar sunt oaspeți obișnuiți la 
reuniunile comisiei.



- întrebări adresate Consiliului și Comisiei: deputații în Parlamentul European 
pot adresa întrebări ambelor instituții în cadrul sesiunilor plenare și, de 
asemenea, în cadrul reuniunilor comisiilor.

- audieri ale experților: comisia organizează regulat audieri publice, care privesc 
de obicei chestiuni privitoare la rapoartele în curs de redactare (a se vedea 
anexa IV).

Fișa explicativă nr. 5

Promovarea democraţiei şi a drepturilor omului 

Comisia pentru dezvoltare este una dintre cele trei comisii ale Parlamentului 
European care se ocupă cu afacerile externe, împreună cu Comisia pentru afaceri 
externe și Comisia pentru comerțul internațional.

În 2006, ca parte a instrumentelor de acțiune externă, Parlamentul și Consiliul au 
adoptat „Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului”. Acest 
instrument vizează în mod specific asigurarea unei mai bune respectări a drepturilor 
omului și a drepturilor fundamentale, promovarea și consolidarea democrației, 
consolidarea societății civile active în domeniul drepturilor omului și îmbunătățirea 
proceselor electorale. 

Dezbateri și rezoluții privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației 
și a statului de drept

Grupurile politice solicită cu regularitate Președintelui Parlamentului European să se 
susțină dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a 
statului de drept. Aceste dezbateri au loc joi după-masa în cadrul sesiunilor plenare 
din Strasbourg. De obicei se susțin trei dezbateri, care privesc trei cazuri diferite de 
încălcări ale drepturilor omului. Imediat după încheierea dezbaterilor, propunerile de 
rezoluții corespunzătoare sunt supuse la vot.

Delegațiile și misiunile de observare a alegerilor

Comisia pentru dezvoltare poate trimite propriile delegații în locuri ce prezintă un 
interes special. Acestea pot fi trimise în diverse țări, care sunt în mod normal legate de 
activitatea comisiei în domeniul politicii de dezvoltare și al ajutorului umanitar.
Membrii comisiei participă uneori la delegațiile ad-hoc ale Parlamentului European în 
țările în curs de dezvoltare, care în mod normal participă la conferințe internaționale 
sau observă alegerile. Aceștia prezintă un raport comisiei de resort a Parlamentului 
European.

Misiunile de observare electorală contribuie activ la procesul de democratizare în 
țările în curs de dezvoltare și în alte țări. Gradul de vizibilitate și importanța observării 
alegerilor internaționale pentru consolidarea sistemelor democratice și sprijinirea 
apariției acestora s-au accentuat din ce în ce mai mult.



Delegațiile trimise de Parlamentul European, care au adus o contribuție marcantă la 
eforturile internaționale de observare a alegerilor, acționează în strânsă cooperare cu 
misiunile de observare a alegerilor ale UE. Atunci când se constituie misiuni 
internaționale comune cu OSCE/BIDDH și cu Consiliul Europei, profilul și 
experiența politică a membrilor completează capacitățile de observare pe termen lung 
ale experților în materie de alegeri.

În 2010 și 2011, Comisia pentru dezvoltare a fost implicată activ în observarea 
alegerilor din Congo, Nicaragua, Tanzania, Togo și Uganda, pentru a numi doar 
câteva.

Premiul Saharov și Rețeaua Premiului Saharov

Acestea sunt două instrumente specifice pe care Parlamentul European le utilizează 
pentru promovarea apărării drepturilor omului pe scena mondială.

Premiul Saharov: Premiul Saharov pentru libertatea de gândire a fost instituit de 
Parlamentul European în decembrie 1985; la acel moment, faimosul dizident rus 
Andrei Saharov era încă în exil la Gorki, trimis acolo de autoritățile din fosta URSS.
Premiul Saharov se acordă anual ca recunoaștere a unei acțiuni sau realizări legate de 
apărarea drepturilor omului, a democrației și a libertății de exprimare. Este un premiu 
prestigios, prezentat unor indivizi, asociații sau grupuri de persoane excepționale 
(cum ar fi un număr de laureați care reprezintă „Primăvara arabă”, cărora li s-a 
decernat premiul în 2011) care luptă împotriva intoleranței, a fanatismului și a 
oprimării.

Procedura de acordare a Premiului Saharov, care culminează cu ceremonia oficială de 
decernare din Strasbourg în luna decembrie, este gestionată în comun de Subcomisia 
pentru drepturile omului, care are rolul principal, și de Comisia pentru afaceri externe 
și dezvoltare.

Rețeaua Premiului Saharov: Rețeaua Premiului Saharov a fost creată de Parlamentul 
European în 2011 pentru a-i spori vizibilitatea la nivel mondial în domeniul 
drepturilor omului și al libertății de exprimare. Scopul rețelei Premiului Saharov este 
de a-i reuni pe laureații anteriori și actuali ai Premiului Saharov, precum și pe 
activiștii pentru drepturile omului din întreaga lume și de a-i sprijini în dezvoltarea 
unei rețele operaționale. În cadrul acestei rețele, în noiembrie 2011 la Bruxelles s-a 
desfășurat o Conferință la nivel înalt privind drepturile omului.



Fișa explicativă nr. 6

Adunarea Parlamentară Paritară ACP - UE 

Adunarea parlamentară paritară ACP-UE (APP) a fost creată din dorința comună de a 
reuni reprezentanții aleși ai Comunității Europene (membrii Parlamentului European) 
și reprezentanții aleși ai statelor din Africa, Caraibe și Pacific care au semnat Acordul 
de la Cotonou. 
Este singura instituție de acest tip din lume, singura adunare internațională în cadrul 
căreia se reunesc periodic reprezentanții a diverse țări cu scopul de a promova 
interdependența nordului și a sudului.

Adunarea parlamentară paritară ACP-UE este o instituție democratică, parlamentară, 
care urmărește promovarea și apărarea proceselor democratice pentru a garanta 
dreptul tuturor popoarelor de a-și alege propriile obiective în materie de dezvoltare și 
mijloacele de a le atinge.

Adunarea parlamentară paritară a fost creată prin Acordul de la Cotonou (articolul 
17), care menționează că rolul acesteia este următorul:

„– de a promova procesele democratice prin dialog și consultare;
– de a facilita o mai mare înțelegere între popoarele Uniunii Europene și cele ale 

țărilor ACP și de a sensibiliza opinia publică față de chestiunile legate de 
dezvoltare;

– de a examina chestiunile privind dezvoltarea și Parteneriatul ACP-UE;
– de a adopta rezoluții și a face recomandări Consiliului de miniștri în vederea 

realizării obiectivelor prezentului acord. ”

Adunarea joacă, de asemenea, un rol unic de control parlamentar asupra celorlalte 
instituții, organizând în fiecare sesiune ședințe formale în care se adresează întrebări 
Comisiei Europene și Președințiilor ACP și ale Consiliului UE. În plus, Comisia 
Europeană este obligată să-și prezinte acțiunile pe care le-a luat ca urmare a 
rezoluțiilor anterioare ale APP.
De asemenea, APP a obținut importante competențe de control asupra documentelor 
care pun în aplicare cooperarea UE în materie de dezvoltare (adică documentele 
strategice naționale, regionale și tematice) pentru regiunile și țările ACP, garantând 
faptul că parlamentele discută și analizează în mod corect cheltuielile curente și 
planificare ale FED în cadrul țărilor ACP.

Componența și funcționarea

Reprezentanții celor 78 de state membre ale ACP trebuie să fie deputați în parlament 
sau, dacă nu, reprezentanți desemnați de parlamentul fiecărui stat ACP. Delegații care 
nu sunt deputați într-un parlament trebuie acreditați la începutul fiecărei sesiuni. 

Aceștia îi întâlnesc pe cei 78 de colegi din Parlamentul European în ședință plenară, 
timp de o săptămână, de două ori pe an, o dată într-o țară ACP și o dată în țara UE 



care deține președinția UE. Adunarea este condusă în virtutea unor norme comune și 
democratice stabilite în Regulamentul său de procedură.

Cei doi copreședinți, aleși de adunare, conduc activitățile acesteia: unul provine dintr-
o țară ACP, celălalt din cadrul UE. Douăzeci și patru de vicepreședinți (12 europeni și 
12 ACP), care sunt și ei aleși de adunare, constituie Biroul său, împreună cu cei doi 
copreședinți. Biroul se reunește în general de patru ori pe an pentru a asigura 
continuitatea lucrărilor adunării și pentru a pregăti noi inițiative, care vizează în 
special consolidarea și îmbunătățirea cooperării. De asemenea, aceasta analizează 
chestiuni politice specifice și adoptă poziții în cazurile care implică drepturile omului. 
De asemenea, Biroul APP trimite misiuni de informare în statele ACP sau în țările 
UE, publică rapoarte și organizează misiuni de observare a alegerilor.

În 2003 au fost instituite trei comisii permanente. Acestea formulează propuneri 
independente, care sunt apoi votate de Adunarea parlamentară paritară. Aceste comisii 
sunt:

• Comisia pentru afaceri politice
• Comisia pentru dezvoltare economică, finanțe și comerț
• Comisia pentru afaceri sociale și de mediu

În 2008, APP a început să organizeze întâlniri regionale. În 2010, APP a organizat o 
întâlnire regională pentru regiunea est-africană în Seychelles și în 2011 o întâlnire în 
Camerun pentru regiunea Africii Centrale. Fiecare întâlnire regională analizează 
negocierile în curs privind acordurile de parteneriat economic pentru reglementarea 
comerțului UE din regiunea respectivă și discută chestiuni de interes comun pentru 
țările din regiune și UE. 

Inițiative luate de Adunarea parlamentară paritară

Adunarea parlamentară paritară a adus o contribuție activă la punerea în aplicare și 
consolidarea convențiilor succesive ACP-UE și a prezentat numeroase propuneri în 
diverse domenii:

 promovarea democrației parlamentare și consolidarea rolurilor parlamentelor 
în țările ACP, inclusiv observarea alegerilor; 

 mărirea rolului femeilor în procesul de dezvoltare, în special prin educație;

 consolidarea angajamentului de a respecta și apăra drepturile omului și 
demnitatea umană;

 integrarea politicii de mediu în proiectele de dezvoltare, în special în ceea ce 
privește tratarea impactului schimbărilor climatice în țările ACP;

 promovarea comerțului ca instrument pentru dezvoltare, în special prin 
acordurile de parteneriat economic prevăzute de Acordul de la Cotonou;

 programe de dezvoltare rurală și microproiecte adaptate nevoilor unor 
comunități specifice;



 combaterea epidemiilor și consolidarea serviciilor medicale și a celor în 
materie de igienă;

 reuniuni anuale între partenerii economici și sociali;

 o cooperare mai strânsă cu organizațiile societății civile implicate în 
dezvoltare;

 ajutor pentru țările îndatorate care urmează politici de ajustare structurală 
pentru a le permite să mențină serviciile indispensabile;

 accelerarea procedurilor de acordare de ajutor și mărirea creditelor destinate 
refugiaților și persoanelor strămutate.

Un secretariat al Parlamentului European asistă membrii UE ai APP, precum și 
delegațiile Parlamentului European la Parlamentul pan-african și Africa de Sud. 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm consultați site-ul: 
www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/



Fișa explicativă nr. 7

Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, angajamentul 
nostru la nivel global 

Declarația Mileniului a fost adoptată în septembrie 2000 de 189 de lideri la nivel 
mondial care s-au angajat „să elibereze toți bărbații, femeile și copii de condițiile 
abjecte și dezumanizante ale sărăciei extreme” până în anul 2015. În acest sens au fost 
redactate opt Obiective de Dezvoltare ale Mileniului (ODM):

1. Eradicarea sărăciei severe și a foamei
2. Accesul universal la ciclul primar de învățământ
3. Promovarea egalității între sexe și afirmarea femeilor
4. Reducerea mortalității în rândul copiilor
5. Îmbunătățirea sănătății materne
6. Combaterea HIV/SIDA, a malariei și a altor boli
7. Asigurarea durabilității mediului
8. Crearea unui parteneriat global pentru dezvoltare

În 2005, Parlamentul European a adoptat un raport al Comisiei pentru dezvoltare 
privind Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului. Textul a subliniat faptul că trebuie 
să se recunoască fără ambiguitate că țelul de a reduce sărăcia prin atingerea ODM și 
Declarația Mileniului reprezintă cadrul general al politicii UE în materie de 
dezvoltare, iar acest lucru trebuie să se reflecte clar în toate propunerile politice și 
legislative relevante. 

La 15 iunie 2010, Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la progresele 
realizate în vederea atingerii Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului: revizuire 
intermediară în vederea pregătirii pentru reuniunea la nivel înalt a ONU din 
septembrie 2010. Această rezoluție a prezentat o serie de recomandări pentru statele 
membre ale UE înainte de summit. Rezoluția a recunoscut că niciunul dintre cele opt 
ODM-uri nu se încadrau în grafice și a solicitat statelor membre să adopte o poziție de 
frunte, ambițioasă și unită pentru respectarea ODM-urilor înainte de termenul limită 
din 2015.

Un element particular al Rezoluției din 2010 a fost necesitatea de a identifica 
mecanisme de finanțare inovatoare, inclusiv o taxă globală asupra tranzacțiilor cu 
valută și instrumente derivate pentru a finanța bunurile publice globale, inclusiv 
ODM-urile; combaterea paradisurilor fiscale, precum și a evaziunii fiscale și a 
fluxurilor financiare ilicite, precum și publicarea sistematică a profiturilor realizate și 
a taxelor plătite de societăți; reducerea costurilor legate de remiterile de bani trimise 
de lucrătorii migranți în țările lor de origine și micșorarea presiunii datoriilor asupra 
țărilor în curs de dezvoltare, inclusiv un moratoriu fără dobânzi pentru rambursarea 
datoriilor până în 2015 pentru țările în curs de dezvoltare.

Parlamentul European a fost implicat activ în campania din 2005 „Make Poverty 
History” (Un prezent fără sărăcie) și în summitul ONU din septembrie 2010 privind 
revizuirea ODM-urilor. Parlamentul European a avut un rol fundamental pentru 
introducerea în program, într-un interval de timp foarte scurt, a „mecanismului pentru 



produse alimentare”, în valoare de 1 miliard EUR, reacția UE la criza prețului la 
alimente din 2008. 

Deputații în Parlamentul European au felicitat în mod regulat statele membre care au 
atins sau au depășit obiectivul, legat de ODM 8, de a aloca 0,7% din PNB pentru 
asistența oficială în materie de dezvoltare, dar au observat și tendința îngrijorătoare în 
cazul altor țări de a scădea nivelul ajutorului acordat, precum și abandonarea 
angajamentelor anterioare privind calendarul de acordare a ajutorului. 

Într-adevăr, UE ca întreg nu a atins obiectivul său intermediar de a acorda 0,56% din 
PNB pentru ajutoare până în 2010 și va avea dificultăți să acorde 0,7% din PNB până 
în 2015. De asemenea, există mari diferențe între prestațiile statelor sale membre. Din 
acest motiv, comisia invită periodic statele membre care sunt încă în urmă să se 
angajeze să respecte un calendar și niște termene-limită clare pentru a atinge 
obiectivul de 0,7% în 2015.

Totuși, comisia subliniază adesea că nu vom reuși să înjumătățim până în 2015 
numărul persoanelor suferind de sărăcie și respectiv de foame și nici să furnizăm 
educație gratuită pentru toți și să îmbunătățim accesul la serviciile medicale dacă 
țările în curs de dezvoltare trebuie să cheltuiască în continuare pentru plata datoriilor 
o sumă de mai bine de patru ori mai mare decât cea cheltuită pentru serviciile sociale 
de bază.

Sănătatea și educația, sectoare-cheie pentru ODM,  reprezintă o prioritate

Dintre multele chestiuni tratate frecvent de Comisia pentru dezvoltare s-a pus un 
accent special pe sănătate și educație. Lupta împotriva bolilor legate de sărăcie, 
HIV/SIDA, tuberculoză și malarie, reprezintă o chestiune urgentă la nivel mondial. 
Efectele devastatoare ale HIV/SIDA subminează succesele obținute prin politica în 
materie de dezvoltare de-a lungul anilor. Prin urmare, Comisia pentru dezvoltare a 
sprijinit crearea unui fond global pentru combaterea acestor boli și a crescut în mod 
simțitor contribuția Comunității la acesta. Deputații în Parlamentul European au 
subliniat în repetate rânduri faptul că un acces mai bun la informații și la asistență 
medicală ar ajuta la combaterea atât a HIV/SIDA, cât și a sărăciei. Ei au subliniat că 
prevenirea, asistența medicală și tratamentul sunt interdependente. Pentru a combate 
eficient maladiile este necesară o abordare coordonată între politicile de cooperare, 
cercetare și sănătate. De asemenea, trebuie îmbunătățite sistemele de asistență 
medicală din țările în curs de dezvoltare. 

Pe lângă problema reprezentată de costul medicamentelor, pentru multe boli încă nu 
există tratamente potrivite. Doar 10% din activitatea de cercetare este consacrată 
bolilor care reprezintă 90% din afecțiunile la nivel mondial. Deputații în Parlamentul 
European au subliniat că, în cazurile în care piața nu reușește să genereze soluții, ar 
trebui să se stimuleze cercetarea publică și să se găsească stimulente pentru a încuraja 
investițiile sectorului privat în domeniu. Deputații au insistat, de asemenea, că 
medicamentele-cheie trebuie să fie mai puțin costisitoare, ceea ce ar însemna ca 
acestea să fie produse la nivel local, și au subliniat dreptul țărilor membre a OMC să 
se folosească de flexibilitatea permisă de TRIPS pentru a proteja sănătatea publică și a 
asigura accesul tuturor la medicamente. 



Sănătatea reproducerii, o chestiune fundamentală și de asemenea foarte sensibilă, a 
fost printre subiectele cele mai importante de pe agenda legislaturii precedente. 
Dizabilitățile și bolile neglijate sunt și ele subiecte de interes special pentru deputații 
în PE. 

Deputații în PE cred că sărăcia va fi redusă doar dacă mai multe persoane au acces la 
o educație adecvată. Comisia a subliniat cu regularitate importanța educației de bază 
și a solicitat depunerea unor eforturi maxime pentru atingerea obiectivului de 
dezvoltare al mileniului de a asigura accesul universal la ciclul primar de învățământ 
până în 2015. În momentul de față, aproximativ 113 milioane de copii nu merg la 
școală, în majoritate fete, în timp ce 860 milioane de persoane din țările în curs de 
dezvoltare sunt analfabete. 



Fișa explicativă nr. 8

Ajutorul umanitar

Prin asistența umanitară se înțelege ajutorul care are drept scop salvarea de vieți, 
ușurarea suferinței și menținerea și protejarea demnității umane în timpul situațiilor de 
urgență și în perioada de după acestea. Ajutorul umanitar este diferit de ajutorul 
pentru dezvoltare, care urmărește să acționeze asupra factorilor socioeconomici care 
ar fi putut determina o criză. Ajutorul economic eficient are la bază următoarele 
principii: imparțialitate, nediscriminare, independență și neutralitate. UE definește 
ajutorul umanitar după cum urmează:

Ajutorul umanitar din partea Comunității cuprinde acțiuni nediscriminatorii de 
asistență, de ajutor și de ocrotire în favoarea populațiilor statelor terțe, în special 
populațiile cele mai vulnerabile și cu prioritate cele din țările în curs de dezvoltare, 
victime ale catastrofelor naturale, ale evenimentelor de origine umană, cum ar fi 
războaiele și conflictele, sau ale situațiilor și circumstanțelor excepționale 
asemănătoare calamităților naturale sau provocate de mâna omului și aceasta atât 
timp cât este necesar pentru a face față nevoilor umanitare ce rezultă din aceste 
diferite situații1.

Ajutorul umanitar îmbracă numeroase forme - bani, bunuri, personal - și provine 
dintr-o varietate de surse: guverne, ONG-uri, agenții ONU, Crucea Roșie și Semiluna 
Roșie, grupuri comunitare locale, donații publice și trimiterea de fonduri de către 
comunitățile din diaspora.

Acționând împreună cu cele 27 de state membre ale sale, Uniunea Europeană este cel 
mai important donator la nivel mondial, asigurând aproximativ jumătate din 
finanțarea la nivel global pentru ajutorul de urgență pentru victimele dezastrelor 
naturale și a celor provocate de om. În plus față de programele gestionate de statele 
membre ale UE la nivel individual, ajutorul umanitar este furnizat și din bugetul UE și 
este administrat de Direcția Generală pentru Ajutor Umanitar și Protecție Civilă 
(ECHO) a Comisiei Europene, înființată în 1992.

În 2011, asistența umanitară și de protecție civilă acordată de UE s-a ridicat la 1,2 
miliarde EUR2. Aceasta a constat din asistență umanitară acordată la aproximativ 117 
milioane de persoane în 91 de țări nemembre ale UE, precum și ajutorul de urgență în 
cazul a 18 solicitări de asistență primite în cadrul mecanismului de protecție civilă, în 
cadrul și în afara UE.

Ultimii câțiva ani au înregistrat o tendință conform căreia nevoile crescute depășesc 
resursele disponibile ca urmare a creșterii numărului și amplorii crizelor umanitare, a 
dezastrelor și a vulnerabilității la nivel mondial. Bugetul inițial prevăzut pentru 
ajutorul umanitar, care în 2011 s-a ridicat la 853 milioane EUR, a fost majorat în mai 
                                               
1 Art. 1 din Regulamentul 1257/96 al Consiliului privind ajutorul umanitar.
2 Cifrele din această secțiune se bazează pe: Raportul anual privind politicile Uniunii Europene în 
materie de ajutor umanitar și de protecție civilă și privind punerea lor în aplicare în 2011 
COM(2012)0489



multe rânduri pentru a răspunde la noi crize și dezastre naturale care au apărut de-a 
lungul anului. Aceste fonduri suplimentare au fost mobilizate prin transferuri din 
rezerva UE pentru ajutorul de urgență, prin folosirea celui de-al 10-lea fond european 
de dezvoltare rezervat pentru ajutorul umanitar în țările din Africa, zona Caraibilor și 
Pacific, prin contribuțiile AELS și prin transferurile din alte linii bugetare în cadrul 
rubricii bugetare UE privind ajutorul extern (titlul 4).

Din totalul de finanțare UE furnizată în 2011, se estimează că 42% a fost alocată 
crizelor de durată, 38% a fost necesară pentru a răspunde la dezastrele naturale și 20% 
a fost folosită pentru crizele și intervențiile ad-hoc. Aproximativ jumătate din 
finanțare a fost acordată pentru intervențiile legate de hrană și nutriție. Sănătatea, 
inclusiv sprijinul psihologic (12%), precum și apa și igiena (14%) sunt alte domenii 
principale de activitate.

Operațiunile umanitare finanțate de Comisia Europeană sunt puse în aplicare prin 
aproape 200 de organizații de ajutorare partenere. Jumătate din finanțarea pentru 2011 
(50%) a fost pusă în execuție de ONG-uri, în jur de o treime (36%) de diverse agenții 
ale ONU, iar restul (14%) de alte organizații internaționale. Relațiile Comisiei cu 
ONG-urile sunt reglementate de acorduri-cadru de parteneriat; cele cu organismele 
ONU sunt reglementate de un acord-cadru financiar și administrativ. Pentru a primi 
finanțare pentru o acțiune umanitară, organizațiile partenere transmit propuneri de 
finanțare, care sunt evaluate pe vaza meritelor lor tehnice și a nevoilor identificate.

Tratatul de la Lisabona a conferit ajutorului umanitar un nou temei juridic1, 
consacrând angajamentul UE pentru ajutorul umanitar principial și solicitând în mod 
explicit ca măsurile UE și cele ale statelor membre să se completeze și să se sprijine 
reciproc. 
Regulamentul privind ajutorul umanitar2 reprezintă principalul instrument de finanțare 
din acest domeniu de acțiune, acest regulament nefiind modificat atunci când alte 
instrumente legislative ale UE privind finanțarea au fost reformulate ca urmare a 
pregătirilor pentru noul cadru financiar multianual pentru perioada 2007-2013. Suma 
alocată pentru ajutor în cadrul acestui instrument pentru perioada 2007-2013 este de 
5,6 miliarde EUR. Bugetul anual pentru ajutorul umanitar este actualizat în mod 
regulat pentru a răspunde la noile crize sau dezastre naturale. Acest lucru este realizat 
prin folosirea rezervei pentru ajutorul de urgență, apelând la finanțarea din Fondul 
european de dezvoltare rezervat pentru ajutorul umanitar în țările din Africa, Caraibi 
și Pacific și prin realizarea de transferuri din alte linii bugetare.

În mod tradițional se consideră că ajutorul umanitar acordat țărilor în curs de 
dezvoltare aparține mandatului Comisiei pentru dezvoltare. Rolul principal al comisiei 
este de a monitoriza acordarea ajutorului umanitar comunitar, de a garanta că 
previziunile bugetare corespund nevoilor umanitare, solicitând Comisiei pentru 
bugete să autorizeze folosirea fondurilor de rezervă dacă este necesar, precum și de a 
orienta poziția Parlamentului European în cadrul dezbaterii internaționale privind 
rolul și instrumentele ajutorului umanitar. Pentru a îndeplini aceste obiective, comisia 
numește din doi în doi ani un raportor permanent pentru ajutorul umanitar.

                                               
1 Măsurile în domeniul ajutorului umanitar luate de Comisie se desfășoară în temeiul părții V, titlul III 
referitor la cooperarea cu țările terțe și ajutorul umanitar al Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene (articolul 214 din TFUE).
2 Regulamentul Consiliului 1257/96, JO 163, 2.7.1996, p.1.



Consensul european privind ajutorul umanitar, un document esențial din 2007 semnat 
de Parlament, Comisie și Consiliu, definește o viziune comună, obiectivele politice și 
principiile comune pentru ajutorul umanitar la nivelul UE. Se urmărește îmbunătățirea 
coerenței, flexibilității, performanței și profesionalismului acordării de ajutor printr-o 
mai bună coordonare la nivelul UE și prin legături mai solide cu parteneri 
internaționali. Un raport din proprie inițiativă al Comisiei pentru dezvoltare a 
contribuit într-o măsură fundamentală la realizarea acestui consens important la 
nivelul întregii UE. Pentru Parlament, adoptarea consensului nu a reprezentat un scop 
în sine, ci începutul unui proces care va conduce la creșterea eficienței ajutorului 
umanitar acordat de UE și la lărgirea ariei de acoperire a acestuia, pentru a include 
prevenirea riscului de dezastre și reconstrucția de după criză.
Asistența umanitară reprezintă o condiție prealabilă de bază a dezvoltării în caz de 
dezastre și conflicte, ea trebuind, totodată, să fie înglobată într-o strategie pe termen 
lung. Insecuritatea alimentară cronică din Cornul Africii a pus în evidență de o 
manieră acută nevoia de a concentra eforturile asupra consolidării rezistenței, 
consolidării capacității locale de gestionare a crizelor și dezvoltării de strategii 
naționale pe termen lung pentru a evita catastrofele umanitare recurente. Sintagma 
„relaționarea ajutorului de urgență, a reabilitării și a dezvoltării” (RARD) încearcă să 
acopere zona gri dintre asistența umanitară și dezvoltarea pe termen lung. Comisia 
pentru dezvoltare a fost un susținător puternic pentru acoperirea de o manieră mai 
bună a acestui domeniu dintre acțiunea umanitară și dezvoltare.
Reacția UE la dezastre nu este limitată la ajutorul umanitar, ci este asigurată și prin 
mecanismele de protecție civilă ale statelor membre. Toate cele 27 de state membre 
participă la mecanismul de protecție civilă al Uniunii, precum și Croația, Fosta 
Republică Iugoslavă Macedonia, Islanda, Lichtenstein și Norvegia. Acestea pun 
împreună resurse care pot fi disponibilizate pentru țările afectate de dezastre. 
Asistența poate lua forma unui ajutor în natură, a unor echipe cu echipamente speciale 
și a trimiterii unor experți pentru evaluare și coordonare. Sprijinul UE se bazează pe 
resursele guvernamentale și, dacă este necesară asistență în țări terțe, acționează în 
paralel cu ajutorul umanitar.

Orice țară din lume poate face apel la mecanismul european de protecție civilă pentru 
a obține asistență. Depinde de țara care solicită asistență dacă acceptă sau refuză 
ofertele. În practică, majoritatea statelor participante oferă asistență gratuit, în semn 
de solidaritate. În plus, până la 50% din costurile de transport al asistenței pot fi 
cofinanțate de Comisie în cadrul instrumentului financiar de protecție civilă. În 2012 
urmează să fie instituit un centru european de reacție de urgență care va consolida și 
mai mult capacitatea UE de a răspunde la dezastre.
UE nu reacționează doar în urma unor dezastre sau crize. Pe lângă reacția la dezastre, 
se conștientizează din ce în ce mai mult necesitatea de a focaliza mai mult atenția 
asupra prevenirii, pregătirii, reducerii riscului de dezastre și consolidării rezistenței 
comunităților vulnerabile pentru a le permite să gestioneze mai bine dezastrele, 
reducând, astfel, impactul devastator asupra populațiilor afectate și asupra mijloacelor 
de trai ale acestora. Reducerea riscului de dezastre și adaptarea la schimbările 
climatice necesită o atenție din ce în ce mai mare și sunt introduse în operațiunile UE 
de ajutor umanitar.
UE promovează, de asemenea, respectarea dreptului umanitar internațional și aderarea 
la acesta. Comisia pentru dezvoltare participă la o gamă largă de activități legate de 
ajutorul umanitar. În calitatea sa de parte a autorității bugetare a UE, Parlamentul 



European evidențiază în fiecare an nevoia de a crește nivelurile de finanțare ca 
răspuns la situațiile de urgență. Comisia pentru dezvoltare influențează deciziile 
strategice și modalitățile de aplicare ale Comisiei și revizuiește în mod critic 
elementele de ordin umanitar din programul de lucru al Comisiei și din strategia 
operațională a ECHO pentru anul ce urmează. Ca parte a unui dialog structurat, 
comisara Georgieva este invitată de mai multe ori pe an pentru un schimb de opinii cu 
comisia. La audierile publice pe tema subiectelor de ordin umanitar participă 
reprezentanți de frunte din partea ONU, a Crucii Roșii, a Comisiei Europene și a 
ONG-urilor umanitare pentru a discuta problemele importante de ordin umanitar.



Fișa explicativă nr. 9

Contribuţia la agenda UE în materie de dezvoltare

În 2005, pe baza rezultatelor îngrijorătoare din raportul de la jumătatea perioadei 
privind progresele înregistrate cu privire la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale 
Mileniului (septembrie 2005) și ca urmare a presiunii Parlamentului European, 
Uniunea Europeană s-a angajat să atingă obiectivul de a aloca, până în 2015, 0,7% din 
PNB ajutorului oficial pentru dezvoltare. 

Pentru prima oară, Comisia și statele membre ale UE au convenit asupra unui 
calendar pentru atingerea progresivă a obiectivului de 0,7%, cu obiective individuale 
obligatorii pentru fiecare stat membru, permițând astfel monitorizarea progresului. 

Consensul european privind dezvoltarea

La 20 decembrie 2005, Comisia, Consiliul și Parlamentul European au semnat un 
document prin care se stabilesc obiective și principii comune pentru cooperarea în 
materie de dezvoltare, Consensul european privind dezvoltarea. Este pentru prima 
dată când trei instituții au adoptat în comun un document strategic privind politica în 
materie de dezvoltare. Acest document, care continuă să fie în vigoare, reflectă 
dorința Uniunii Europene de a aduce o contribuție decisivă la eradicarea sărăciei și de 
a ajuta la construirea unei lumi mai corecte și mai pașnice. Aceasta ghidează 
activitățile de cooperare în materie de dezvoltare ale Comunității Europene și ale 
statelor membre în toate țările în curs de dezvoltare, în spiritul complementarității.

Prima parte a Consensului, intitulată Viziunea Uniunii Europene asupra dezvoltării, 
stabilește obiective și principii comune pentru cooperarea în materie de dezvoltare: 

- eradicarea sărăciei, care este obiectivul principal, care le înglobează pe toate celelalte
- principiul asumării responsabilității și al parteneriatului
- principiul coerenței politicilor 
- furnizarea unui ajutor mai substanțial într-o manieră mai eficientă 
- promovarea valorilor comune, în special a drepturilor omului, a egalității de gen și a bunei 

guvernări
- promovarea unei abordări multilaterale efective și a unui dialog politic aprofundat
- participarea societății civile
- angajamentul continuu pentru prevenirea fragilității statului, inclusiv consolidarea 

capacității
- consolidarea democrației parlamentare 



Deși s-a angajat să crească până în 2015 bugetul pentru ajutor la 0,7% din produsul 
intern brut, UE a ratat obiectivul interimar comun de 0,56% până în 2010. UE acordă 
o prioritate din ce în ce mai mare pentru sprijinirea țărilor cel mai puțin dezvoltate și 
țărilor cu venituri mici și mijlocii. 

Unul dintre aspectele primordiale ale Consensului European este coerența politicilor 
pentru dezvoltare, care nu numai că se află la temelia eficienței ajutorului, dar este și 
un principiu moral clar: nu este acceptabil ca impactul în domeniul politicii europene 
în materie de dezvoltare să fie redus de performanțele altor politici comunitare. Acest 
principiu, consacrat la articolul 208 din Tratatul de la Lisabona, impune ca fiecare 
politică europeană să ia în considerare efectul său potențial asupra obiectivelor în 
materie de dezvoltare. Din nou, ODM-urile servesc drept ghid.

O agendă a schimbării

Strategiile pentru Africa, Caraibe și Pacific 

Parlamentul European, prin Comisia pentru dezvoltare, a participat activ la redactarea 
răspunsului la strategiile UE propuse pentru diversele regiuni ACP: Africa, Caraibe și 
Pacific, care se concentrează pe cerințe-cheie pentru dezvoltarea durabilă, cum ar fi: 

- promovarea păcii și securității
- sprijinirea statelor fragile 
- guvernare bună și eficientă
- promovarea schimburilor comerciale 
- integrarea în economia globală 
- integrarea în sistemul global de comunicații 
- coeziunea socială
- durabilitatea mediului. 

Eficacitatea ajutorului 

În 2005, Uniunea Europeană s-a angajat să îmbunătățească radical impactul cooperării 
sale în materie de dezvoltare prin inițiative pentru un ajutor mai substanțial, furnizat 
mai rapid și mai eficient, pentru a răspunde provocărilor Obiectivelor de Dezvoltare 

A doua parte a Consensului, intitulată Politica Comunității Europene în materie de dezvoltare, 
definește modul în care Comunitatea va pune în aplicare viziunea europeană în materie de 
dezvoltare instituită în prima parte, pentru resursele puse la dispoziția Comunității. 

- realizarea unor progrese suplimentare privind deblocarea ajutorului 
- reducerea datoriilor acolo unde este cazul 
- integrarea chestiunilor cu caracter transversal: democrația, buna guvernare, drepturile 

omului, drepturile copiilor și ale popoarelor indigene, egalitatea de șanse între bărbați și 
femei, sustenabilitatea mediului și combaterea HIV/SIDA; 

- acordarea de sprijin fondurilor globale legate în mod clar de Obiectivele de Dezvoltare ale 
Mileniului 

- sprijin bugetar, în cazurile în care acest lucru este posibil



ale Mileniului. Scopul „pachetului privind eficiența ajutorului”, adoptat de Comisie la 
2 martie 2006, a fost de a transforma aceste angajamente în acțiuni. Doi ani mai 
târziu, Comisia a lansat ceea ce urma să fie poziția UE asupra eficienței ajutorului 
înainte de cel de-al treilea forum la nivel înalt privind eficiența ajutorului, care a avut 
loc la Accra, Ghana, în septembrie 2008, care a avut ca punct de plecare 
angajamentele asumate în cadrul primului și al celui de-al doilea forum la nivel înalt 
de la Roma (2003) și, respectiv, Paris (2005), culminând în „Agenda pentru acțiune de 
la Accra”. 

Busan (Coreea) – al patrulea forum la nivel înalt

La 1 decembrie 2011, al patrulea forum la nivel înalt a adoptat parteneriatul de la 
Busan pentru o cooperare eficientă în materie de dezvoltare. Această „foaie de 
parcurs” pornește de la principiile Declarației de la Paris (2005) și ale Agendei pentru 
acțiune de la Accra (2008). „Parteneriatul de la Busan” se bazează pe patru principii 
pentru o dezvoltare eficientă: țările partenere trebuie să joace un rol central 
(responsabilitatea țărilor), creșterea eficacității ajutorului acordat (accentul pe 
rezultate), implicarea tuturor părților publice și private interesate de dezvoltare 
(parteneriate în materie de dezvoltare favorabile incluziunii) și asumarea 
responsabilității și punerea în aplicare a angajamentelor la nivel politic (transparență 
și asumarea răspunderii între donatori și țări beneficiare). Uniunea Europeană este una 
dintre principalele grupuri care sprijină principiile privind eficacitatea ajutorului 
adoptate la Busan prin Agenda pentru schimbare și promovarea coordonării 
donatorilor între Comisie și statele membre.

În Declarația de la Paris, țările partenere și donatoare s-au angajat să consolideze rolul 
parlamentar în strategiile naționale în materie de dezvoltare, consolidând astfel 
răspunderea reciprocă și transparența resurselor pentru dezvoltare.

Noua Agendă pentru dezvoltare, propusă de Comisie ca foaie de parcurs pentru 
creșterea impactului politicii de dezvoltare a UE, este pe cale de a fi adoptată și va 
avea un impact pe termen lung asupra eficacității ajutorului acordat de UE. În ceea ce 
privește coerența politicii de dezvoltare, s-au înregistrat puține progrese în domeniu, 
dat fiind că prioritățile politice în alte domenii cum ar fi agricultura, comerțul sau 
pescuitul se află adesea în contradicție cu prioritățile în materie de dezvoltare.

Relațiile cu actorii nestatali 

La definirea priorităților lor politice și a contribuțiilor lor, deputații din Comisia 
pentru dezvoltare țin seama în mod corespunzător de aspectele legate de actorii 
externi implicați și, în special, de reprezentanții societății civile, atât în UE, cât și în 
țările terțe. 

Membrii Comisiei pentru dezvoltare sunt dornici să mențină aplicarea unei politici 
„cu ușile deschise” spre actorii nestatali. Termenul de „actori nestatali” cuprinde o 
gamă largă de reprezentanți ai societății civile, cum ar fi ONG-uri, sindicate, instituții 
academice etc. și, uneori, guverne locale. 
Un interlocutor important în acest context a fost CONCORD, Confederația ONG-
urilor europene pentru ajutor umanitar și dezvoltare. Cele 19 rețele internaționale ale 
sale și 22 de asociații naționale din statele membre ale UE reprezintă peste 1 600 de 



ONG-uri europene. CONCORD și organizațiile sale membre contribuie cu expertiza 
lor specifică la munca Parlamentului European, în special a comisiilor însărcinate cu 
politicile externe ale UE (Comisia pentru dezvoltare, Comisia pentru comerț
internațional și Comisia pentru afaceri externe). 

În contextul bunelor raporturi de muncă cu Comisia pentru dezvoltare, reuniunile 
dintre CONCORD și coordonatorii politici și personalul Comisiei pentru dezvoltare 
sunt ținute de două ori pe an. Aceste reuniuni s-au dovedit a avea rezultate foarte bune 
și au permis crearea unor noi spații de dialog între societatea civilă și Comisia pentru 
dezvoltare. Scopul principal a fost schimbul de idei și de propuneri pe teme de interes 
comun și găsirea unor interese comune. Munca efectuată în privința Instrumentului de 
cooperare pentru dezvoltare ilustrează în mod eficient această relație bună. 

Comisia pentru dezvoltare a investit în relațiile cu actorii nestatali și autoritățile din 
sud, în special cu cele din țările din Africa, Caraibe și Pacific.

De-a lungul ultimilor câțiva ani, Comisia pentru dezvoltare a invitat periodic la 
reuniunile și audierile sale reprezentanți ai societății civile din țările dezvoltate și cele 
în curs de dezvoltare. Aceste evenimente s-au centrat pe subiecte cum ar fi țările cel 
mai puțin dezvoltate, dezvoltarea și educația, agricultura în Africa și medicamentele. 

În plus, în cadrul noului parteneriat strategic comun dintre Africa și UE, membrii 
Comisiei pentru dezvoltare și alți deputați au luptat din greu pentru ca societatea 
civilă să obțină un rol instituțional, astfel încât vocile lor, și cele ale cetățenilor pe 
care-i reprezintă, să poată fi auzite cum trebuie. 

În mod similar, Adunarea parlamentară paritară ACP-UE a desfășurat o activitate 
susținută în ultimii ani pentru a implica societatea civilă în activitățile sale. Adunarea 
a numit doi vicepreședinți pentru relațiile cu actorii nestatali, dând un semnal clar 
privind importanța pe care o acordă acestor aspecte. 



Fișa explicativă nr. 10 

Comisia pentru dezvoltare - un partener global pentru 
dezvoltare

Parlamentul panafrican, partenerul privilegiat al PE

Africa este poate continentul unde întâlnim cele mai mari provocări și cele mai mari 
oportunități în materie de dezvoltare. În termeni relativi, Africa are cea mai mare 
concentrare de persoane sărace și de state cu probleme din lume. Africa beneficiază 
de circa jumătate din bugetul UE destinat ajutoarelor. Națiunile și popoarele sale au 
legături istorice de durată cu Europa și au loc schimbări rapide, având perspective 
pentru un viitor luminos, lucru demonstrat clar de interesul imens al Chinei.

În 2007, UE și șefii de state și de guverne din Africa au adoptat o strategie comună 
Africa-UE, un cadru politic ambițios și pe termen lung care le-a confirmat 
disponibilitatea de a-și aprofunda relațiile politice și de a aborda împreună provocările 
globale.

Strategia se referă nu doar la cooperarea în materie de dezvoltare, ci și la chestiuni 
cum ar fi pacea și securitatea, guvernarea și drepturile omului, comerțul, energia și 
schimbările climatice. În timpul ultimei legislaturi, membrii Comisiei pentru 
dezvoltare au redactat trei rapoarte strategice plenare.

În 2004, Uniunea Africană a creat Parlamentul panafrican, acesta fiind un parlament 
consultativ de anvergură continentală, compus din delegații de câte cinci membri din 
fiecare din cele 54 de state membre ale UA. Parlamentul panafrican are sediul 
permanent în Midrand (Africa de Sud) și se întrunește de două ori pe an.

PE a menținut contacte strânse cu PPA încă de la început, creând o delegație pentru 
relațiile cu PPA. Această delegație a participat la aproape fiecare sesiune a PPA 
începând cu 2004, în timp ce delegații ale PPA au vizitat periodic PE.

Această cooperare strânsă a condus la recunoașterea formală de către instituțiile 
UA/UE a implicării depline a ambelor parlamente în arhitectura instituțională a 
strategie comune UE-Africa. Aceasta înseamnă că PE și PPA sunt acum implicate în 
pregătirea summiturilor Africa-UE, președinții lor se adresează ceremoniilor de 
deschidere a acestor summituri, PE și PPA discută implementarea strategiei comune 
pentru Africa, iar miniștrii și ambele parlamente ale UA/UE joacă un rol activ și 
important în diversele organisme decizionale și de aplicare a strategiei comune.

De asemenea, cooperarea cu PPA este una dintre prioritățile Biroului PE pentru 
promovarea democrației parlamentare.

Relațiile cu parlamentele naționale ale statelor membre 

Parlamentele naționale joacă un rol din ce în ce mai important în funcționarea UE, 
cooperarea cu Comisia Europeană, cu PE și între ele. 



Deputații din parlamentele naționale, dat fiind că sunt aproape de cetățeni, pot ajuta la 
instituirea unor legături eficiente și constructive între cetățeni și instituțiile UE, 
promovând o abordare mai democratică și mai transparentă a politicii UE în materie 
de dezvoltare.

În ultimii ani, Comisia Europeană a transmis sistematic propuneri legislative 
parlamentelor naționale spre analiză, în același timp în care acestea sunt transmise 
Parlamentului European și Consiliului.

Calitatea relației dintre Parlamentul European și parlamentele naționale, precum și 
valoarea politică adăugată pe care aceasta ar putea-o genera va constitui, în cele din 
urmă, rezultatul unui efort comun. Tratatul de la Lisabona a consolidat această relație 
prin instituirea unei proceduri pentru primirea unor „avize motivate” adresate de 
parlamentele naționale către Parlamentul European și s-a adoptat în cadrul 
Parlamentului European o abordare comună pentru a trata aceste avize motivate și 
contribuții din partea parlamentelor naționale.

Scopul principal al cooperării dintre Parlamentul European și parlamentele naționale 
este de a consolida dimensiunea parlamentară a UE, contribuind, astfel, la întărirea 
legitimității democratice și a transparenței procesului de elaborare de politici la nivel 
comunitar. Un alt obiectiv este de a asigura că parlamentele naționale sunt pe deplin 
informate cu privire la activitățile Parlamentului European în diversele sale domenii 
de competență. În acest scop, un număr din ce în ce mai mare de comisii ale 
Parlamentului European, inclusiv Comisia pentru dezvoltare, invită periodic la 
reuniunile lor deputați din parlamentele naționale pentru a-și împărtăși cunoștințele și 
expertiza în momentul discutării propunerilor în materie de politici.

Sensibilizarea publicului cu privire la dezvoltare 

Importanța creșterii gradului de sensibilizare a publicului și a îmbunătățirii 
cunoștințelor despre dezvoltare reprezintă o metodă pentru a promova valorile 
esențiale ale UE de toleranță și solidaritate într-o societate din ce în ce mai 
globalizată, interdependentă și multiculturală.

Uniunea Europeană este de fapt rezultatul unui proces de dialog intercultural, în care 
diversele părți interesate se întâlnesc pentru a învăța una de la alta și pentru a construi 
ceva în comun.

În consecință, îmbunătățirea cunoștințelor publicului pentru cooperarea în materie de 
dezvoltare va contribui la consolidarea sentimentului de solidaritate internațională și 
va ajuta, de asemenea, la crearea unui mediu favorabil pentru a consolida societatea 
interculturală europeană. Aceasta va reprezenta un mijloc de promovare a participării 
depline a tuturor cetățenilor la eradicarea sărăciei și combaterea excluziunii la scară 
mondială, prin campanii, educare, acțiuni de sensibilizare și formare.

Rolul parlamentelor în ceea ce privește mobilizarea opiniei publice pentru cooperarea 
în materie de dezvoltare și solidaritatea internațională cu țările în curs de dezvoltare, 
în scopul reducerii sărăciei și respectiv al eradicării sărăciei este, astfel, esențial.



Autoritățile naționale și locale, ONG-urile și alți actori ai societății civile din cadrul 
cooperării nord-sud au și ei un rol vital în acest proces.

În cadrul fiecărei legislaturi, Parlamentul European aduce o contribuție substanțială la 
creșterea gradului de sensibilizare a publicului cu privire la politica UE de cooperare 
în materie de dezvoltare. Parlamentul organizează o serie de evenimente publice, 
ateliere de lucru, audieri, discuții și dezbateri parlamentare axate pe chestiuni legate 
de dezvoltare.

Comisia pentru dezvoltare a fost activă în cadrul Zilelor Europene ale Dezvoltării.
Parlamentul trimite o delegație de deputați în Parlamentul European la toate 
evenimentele și găzduiește evenimente speciale împreună cu Parlamentul panafrican.
În plus, Comisia pentru dezvoltare deține un stand în „satul dezvoltării”, pentru a 
înmâna materiale și a sensibiliza mai mult vizitatorii cu privire la rolul și activitățile 
Comisiei pentru dezvoltare. 

Un alt eveniment important pentru publicul general este Ziua europeană a porților 
deschise, care este organizată o dată pe an, în ziua semnării Declarației Robert 
Schuman. Țelul ei este de a sensibiliza publicul cu privire la activitățile instituțiilor 
europene, precum și cu privire la modul de funcționare al Uniunii. În acea zi, 
Parlamentul își deschide porțile publicului larg. Comisia pentru dezvoltare ia parte în 
mod regulat la Zilele porților deschise ale Parlamentului, adresându-se persoanelor de 
toate vârstele și cu interese variate.



Annex I

List of Members of the Committee on Development of the European Parliament
Seventh Parliamentary Term (2009–2014)

MEMBERS

JOLY, Eva
Chairwoman
France
Group of the Greens/European Free Alliance

STRIFFLER, Michèle
Vice-Chairwoman
France
Group of the European People's Party (Christian Democrats)

DEVA, Nirj
Vice-Chairman
United Kingdom
European Conservatives and Reformists Group
COORDINATOR for the ECR Group

ZANICCHI, Iva
Vice-Chairwoman
Italy
Group of the European People's Party (Christian Democrats)

CREȚU, Corina
Vice-Chairwoman
Romania
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European 
Parliament

http://www.europarl.europa.eu/members/expert/committees/view.do;jsessionid=939436E4C121C7AF701440E4452FDE1A.node2?committee=1233&partNumber=1&language=EN&id=28268


BERMAN, Thijs
Netherlands
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European 
Parliament
COORDINATOR for the S&D Group

CASHMAN, Michael
United Kingdom
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European 
Parliament

CORTÉS LASTRA, Ricardo
Spain
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European
Parliament

DE KEYSER, Véronique
Belgium
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European 
Parliament

DONSKIS, Leonidas
Lithuania
Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe

GOERENS, Charles
Luxembourg
Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe
COORDINATOR for the ALDE Group

GREZE, Catherine
France



Group of the Greens/European Free Alliance
COORDINATOR for the GREENS/EFA Group

GUSTAFSSON, Mikael
Sweden
Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left
COORDINATOR for the GUE/NGL Group

KACZMAREK, Filip
Poland
Group of the European People's Party (Christian Democrats)
COORDINATOR for the EPP Group

KAMIŃSKI, Michał Tomasz
Poland
European Conservatives and Reformists Group

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Miguel Angel
Spain
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European
Parliament

MITCHELL, Gay
Ireland
Group of the European People's Party (Christian Democrats)
COORDINATOR for the EPP Group

NEUSER, Norbert
Germany
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European 
Parliament





NEWTON DUNN, Bill
United Kingdom
Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe

PONGA, Maurice
France
Group of the European People's Party (Christian Democrats)

ROATTA, Jean
France
Group of the European People's Party (Christian Democrats)

SCHNIEBER-JASTRAM, Birgit
Germany
Group of the European People's Party (Christian Democrats)

SVENSSON, Alf
Sweden
Group of the European People's Party (Christian Democrats)

TAYLOR Keith
United Kingdom
Group of the Greens/European Free Alliance

THEOCHAROUS, Eleni
Cyprus
Group of the European People's Party (Christian Democrats)

TIROLIEN, Patrice
France
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European 
Parliament



VAJGL, Ivo
Slovenia
Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe

VAN DER STOEP, Daniel
Netherlands
Non-attached Members

VANHECKE, Frank
Netherlands
Europe of Freedom and Democracy Group
COORDINATOR for the EFD Group

ZÁBORSKÁ, Anna
Slovakia
Group of the European People's Party (Christian Democrats)



SUBSTITUTES

ANDRIEU, Eric
France
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European
Parliament

ARLACCHI, Pino
Italy
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European
Parliament

ARSENIS, Kriton
Greece
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European 
Parliament

BOULLAND; Philippe
France
Group of the European People's Party (Christian Democrats)

COELHO, Carlos
Portugal
Group of the European People's Party (Christian Democrats)

COSTELLO, Emer
Ireland
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European 
Parliament

DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA, Agustín
Spain
Group of the European People's Party (Christian Democrats)



FISAS AYXELA, Santiago
Spain
Group of the European People's Party (Christian Democrats)

GUERRERO SALOM, Enrique
Spain
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European 
Parliament

HALL, Fiona
United Kingdom
Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe

KASTLER, Martin
Germany
Group of the European People's Party (Christian Democrats)

KOŽUŠNÍK, Eduard
Czech Republic
European Conservatives and Reformists Group

KUKAN, Eduard
Slovakia
Group of the European People's Party (Christian Democrats)

LIOTARD, Kartika Tamara
Netherlands
Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left



LISEK, Krzysztof
Poland
Group of the European People's Party (Christian Democrats)

LÖVIN, Isabella
Sweden
Group of the Greens/European Free Alliance

McAVAN, Linda
United Kingdom
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European 
Parliament

MEISSNER, Gesine
Germany
Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe

MICHEL, Louis
Belgium
Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe

ÕRY, Csaba
Hungary
Group of the European People's Party (Christian Democrats)

PREDA, Cristian Dan
Romania
Group of the European People's Party (Christian Democrats)



RINALDI, Niccolò
Italy
Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe

SARGENTINI, Judith
Netherlands
Group of the Greens/European Free Alliance

SCHNELLHARDT, Horst
Germany
Group of the European People's Party (Christian Democrats)

SOSA WAGNER, Francisco
Spain
Non-attached Members

STAES, Bart
Belgium
Group of the Greens/European Free Alliance

TOIA, Patrizia
Italy
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European 
Parliament

TZAVELA, Niki
Greece
Europea of Freedom and Democracy Group



WESTLUND, Åsa
Sweden
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European 
Parliament

ZAHRADIL Jan
Czech Republic
European Conservatives and Reformists Group



Annex II

Secretariat of the Committee on Development

Anne McLAUCHLAN, Head of Unit
anne.mclauchlan@europarl.europa.eu

Bruno BILQUIN, Administrator
bruno.bilquin@europarl.europa.eu

Saskia BRUYNOOGHE, Administrator
saskia.bruynooghe@europarl.europa.eu

José Carlos ILLAN SAILER, Seconded national expert
carlos.illan@europarl.europa.eu

Marika LERCH, Administrator
marika.lerch@europarl.europa.eu

Valeria LIVERINI, Seconded national expert
valeria.liverini@europarl.europa.eu

Joao MOURA, Seconded national expert
joao.moura@europarl.europa.eu

Kadri PARIS, Administrator
khadri.paris@europarl.europa.eu

Juan Carlos PEREZ NAVAS, Administrator
juancarlos.pereznavas@europarl.europa.eu

Dag SOURANDER, Administrator
dag.sourander@europarl.europa.eu

Pascale CANART, Assistant
pascale.canart@europarl.europa.eu

Caroline COSTELLO, Assistant
caroline.costello@europarl.europa.eu

Danièle JACQUES, Assistant
danielle.jacques@europarl.europa.eu

Malgorzata KOWALSKA, Assistant
malgorzata.kowalska@europarl.europa.eu

Ingrid PONCE, Assistant
ingrid.ponce@europarl.europa.eu

Dolores RUIZ VICENTE, Assistant
dolores.ruizvicente@europarl.europa.eu

Petra UHRMEISTER, Assistant
petra.uhrmeister@europarl.europa.eu

mailto:anne.mclauchlan@europarl.europa.eu
mailto:bruno.bilquin@europarl.europa.eu
mailto:saskia.bruynooghe@europarl.europa.eu
mailto:carlos.illan@europarl.europa.eu
mailto:marika.lerch@europarl.europa.eu
mailto:valeria.liverini@europarl.europa.eu
mailto:joao.moura@europarl.europa.eu
mailto:khadri.paris@europarl.europa.eu
mailto:juancarlos.pereznavas@europarl.europa.eu
mailto:dag.sourander@europarl.europa.eu
mailto:pascale.canart@europarl.europa.eu
mailto:caroline.costello@europarl.europa.eu
mailto:danielle.jacques@europarl.europa.eu
mailto:malgorzata.kowalska@europarl.europa.eu
mailto:ingrid.ponce@europarl.europa.eu
mailto:dolores.ruizvicente@europarl.europa.eu
mailto:petra.uhrmeister@europarl.europa.eu


Annex III

List of reports adopted by the Committee on Development of the European 
Parliament in the Seventh Parliamentary Term (2009–2014)

REPORT on development aspects of intellectual property rights on genetic 
resources: the impact on poverty reduction in developing countries
Own-initiative
A7-0423/2012, tabled in December 2012
Rapporteur: Catherine Grèze

Report on the work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in 2011
Own-initiative
A7-0328/2012, tabled in October 2012
Rapporteur: Norbert Neuser

RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on 
behalf of the European Union, of the Food Assistance Convention
Non-legislative enactment
A7-0309/2012, tabled in October 2012
Rapporteur: Nirj DEVA

REPORT on the EU 2011 Report on Policy Coherence for Development
Own-initiative
A7-0302/2012, tabled in October 2012
Rapporteur: Birgit SCHNIEBER-JASTRAM

REPORT on an Agenda for Change: the future of EU development policy
Own-initiative
A7-0234/2012, tabled in July 2012
Rapporteur: Charles GOERENS

REPORT on the proposal for a Council decision amending Council Decision 
2001/822/EC on the association of the overseas countries and territories with the 
European Community
Consultation procedure
A7-0169/2012, tabled in May 2012
Rapporteur: Maurice PONGA

REPORT on defining a new development cooperation with Latin America
Own-initiative
A7-0159/2012, tabled in May 2012

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2012-0423%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2012-0423%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2012-0309%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2012-0309%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2012-0302%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012%2f2063(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2012-0234%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012%2f2002(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2012-0169%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2012-0169%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2012-0169%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2012-0159%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2011%2f2286(INI)


Rapporteur: Ricardo CORTÉS LASTRA
REPORT on the impact of devolution of the Commission’s management of 
external assistance from its headquarters to its delegations on aid delivery
Own-initiative
A7-0056/2012, tabled in March 2012
Rapporteur: Filip KACZMAREK

REPORT on EU development cooperation in support of the objective of 
universal energy access by 2030
Own-initiative
A7-0442/2011, tabled in December 2011
Rapporteur: Norbert NEUSER

REPORT on the work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in 2010
Own-initiative
A7-0315/2011, tabled in September 2011
Rapporteur: Filip KACZMAREK

REPORT on the 4th High Level Forum on Aid Effectiveness
Own-initiative
A7-0313/2011, tabled in September 2011   
Rapporteur: Cristian Dan PREDA

REPORT on an EU policy framework to assist developing countries in 
addressing food security challenges
Own-initiative
A7-0284/2011, tabled in July 2011
Rapporteur: Gabriele ZIMMER

REPORT on financing of reinforcement of dam infrastructure in developing 
countries
Own-initiative
A7-0213/2011, tabled in May 2011
Rapporteur: Nirj DEVA

REPORT on the future of EU budget support to developing countries
Own-initiative
A7-0206/2011, tabled in May 2011
Rapporteur: Charles GOERENS

REPORT on increasing the impact of EU development policy
Own-initiative
A7-0205/2011, tabled in May 2011

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2012-0056%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2012-0056%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0442%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0442%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2011%2f2112(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0315%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0313%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0284%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0284%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0213%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0213%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0206%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0205%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN


Rapporteur: Filip KACZMAREK

REPORT on Regulation (EC) 1905/2006 establishing a financing instrument for 
development cooperation: lessons learned and perspectives for the future
Own-initiative
A7-0187/2011, tabled in May 2011
Rapporteur: Gay MITCHELL

REPORT on Tax and Development – Cooperating with Developing Countries on 
Promoting Good Governance in Tax Matters
Own-initiative
A7-0027/2011, tabled in February 2011
Rapporteur: Eva JOLY

RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the 
Agreement between the European Community and its Member States, of the one 
part, and the Republic of South Africa, of the other part, amending the 
Agreement on Trade, Development and Cooperation
Non-legislative enactment
A7-0018/2011, tabled in February 2011
Rapporteur: Eva JOLY

RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at 
first reading with a view to the adoption of a regulation of the European 
Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1905/2006 
establishing a financing instrument for development cooperation
Codecision procedure
A7-0009/2011, tabled in January 2011
Rapporteur: Charles GOERENS

RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at 
first reading with a view to the adoption of a regulation of the European 
Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 
establishing a financing instrument for development cooperation
Codecision procedure
A7-0006/2011, tabled in January 2011
Rapporteur: Gay MITCHELL

REPORT on implementation of the European Consensus on Humanitarian Aid: 
the mid-term review of its action plan and the way forward
Own-initiative
A7-0375/2010, tabled on December 2010
Rapporteur: Michèle STRIFFLER

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0187%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0187%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0027%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0027%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0018%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0018%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0018%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0018%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0009%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0009%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0009%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0009%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0006%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0006%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0006%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2011-0006%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0375%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0375%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN


REPORT with a proposal for a European Parliament recommendation to the 
Council on setting up an EU rapid response capability
Own-initiative
A7-0332/2010, tabled in December 2010
Rapporteur: Iva ZANICCHI

REPORT on the work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in 2009
Own-initiative
A7-0315/2010, tabled in November 2010
Rapporteur: Eva JOLY

REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of 
the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing 
instrument for development cooperation
Codecision procedure
A7-0285/2010, tabled in October 2010
Rapporteur: Charles GOERENS

REPORT on health care systems in sub-Saharan Africa and global health
Own-initiative
A7-0245/2010, tabled in September 2010
Rapporteur: Véronique DE KEYSER

REPORT on poverty reduction and job creation in developing countries: the 
way forward
Own-initiative
A7-0192/2010, tabled in June 2010
Rapporteur: Eleni THEOCHAROUS

REPORT on progress towards the achievement of the Millennium Development 
Goals: mid-term review in preparation of the UN high-level meeting in 
September 2010
Own-initiative
A7-0165/2010, tabled in May 2010
Rapporteur: Michael CASHMAN

REPORT on the EU Policy Coherence for Development and the ‘Official 
Development Assistance plus’ concept
Own-initiative
A7-0140/2010, tabled in May 2010
Rapporteur: Franziska KELLER
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REPORT on the effects of the global financial and economic crisis on developing 
countries and on development cooperation
Own-initiative
A7-0034/2010, tabled in March 2010
Rapporteur: Enrique GUERRERO SALOM

REPORT on the second revision of the Partnership Agreement ACP-EC (the 
"Cotonou Agreement")
Own-initiative
A7-0086/2009, tabled in December 2009
Rapporteur: Eva JOLY

REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of 
the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing 
instrument for development cooperation and Regulation (EC) No 1889/2006 on 
establishing a financing instrument for the promotion of democracy and human 
rights worldwide
Codecision procedure
A7-0078/2009, tabled in December 2009
Rapporteur: Gay MITCHELL
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Annex IV

List of hearings and events organised by the Committee on Development of the 
European Parliament in the Sixth Legislative Period (2009–2014)

HEARINGS AND EVENTS

2013 Hearings and events

22 January Hearing on "Millennium Development Goals and beyond 2015 - a 
strong EU engagement"

2012 Hearings and events

9 October Hearing on "Guaranteeing Sustainable Land Security in Developing 
Countries"

18 SeptemberHearing on "How to make OCTs relays for EU development policy"

3 September Hearing on "Linking Relief, Rehabilitation and Development:
Towards more Effective Aid"

29 February Hearing on "Environmental Degradation and its Impact on Poverty"

2011 Hearings and events

11 October Interparliamentary Committee Meeting with national Parliaments 
on "Human rights conditionality in development policy"

4 October Hearing on "Food security in developing countries: the challenge to 
feed the people"

30 August Joint DEVE-DROI hearing on "Development Education"

20 June Joint FEMM-AFET-DEVE-DROI workshop on "The role of 
women in the democratisation process in North Africa and the Middle 
East"

13 April Hearing on "The Blurring of Roles between Humanitarian and 
Military Actors: State of Play and Perspectives"



2010 Hearings and events

22 June Joint PECH-DEVE hearing on "CFP Reform: The external 
dimension"

2 June Hearing on "Property rights, property ownership and land grab in 
Developing Countries"

27 April Joint DEVE-INTA-EMPL-DROI hearing on "Child Labour in 
Developing Countries"

22 March Hearing on "Palestine: Bridge Building for Development"

25 January Hearing on "Human Rights Slot on Trade Union Rights in Colombia"

2009 Hearings and events

10 November Hearing on "The effects of the global financial crisis on developing 
countries and development cooperation"

15 October Hearing on "EU Climate Poverty" (in association with Oxfam 
Intern.)

5 October Joint DEVE-CONT hearing on "Involving Non-State Actors in EC 
Development Cooperation - The Way Forward"



Annex V

STUDIES COMMISSIONED BY THE COMMITTEE ON DEVELOPMENT AND 
IMPLEMENTED BY THE POLICY DEPARTMENT DURING THE 7TH 
PARLIAMENTARY TERM (2009-2014)

All studies are available at:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html

Title: Strengthening the Link between Relief, Rehabilitation and 
Development (LRRD) in the EU's Financing Instruments for 
Development and Humanitarian Aid under the MFF 2014-
2020

Author: Pedro Morazán (Südwind Institute, Germany), François 
Grünewald (Groupe URD), Irene Knoke (Südwind Institute, 
Germany) and Tobias Schäfer (Südwind Institute, Germany)

Publication date: 08.08.2012
Study available in EN

Title: Blending Grants and Loans for Financing the EU's 
Development Policy in the Light of the Commission Proposal 
for a Development Cooperation Instrument (DCI) for 2014-
2020

Author: Jorge Núnez Ferrer (CEPS, Belgium) ; Pedro Morazán 
(Südwind Institute, Germany); Tobias Schäfer (Südwind 
Institute, Germany); Arno Behrens (CEPS, Belgium)

Publication date: 28.06.2012
Study available in EN

Title: Criteria for Differentiation and Methods for Phasing Out 
EU's Development Cooperation in Light of the Commission's 
Proposal for a Development Cooperation Instrument (DCI) 
for 2014-2020

Author: Josep M. Coll (European Studies University Institute -
Autonomous University of Barcelona, Spain)

Publication date: 16.05.2012 
Study available in EN

Title: A Coherent EU Strategy for the Sahel
Author: Luis Simon, Alexander Mattelaer and Amelia Hadfield (Institute 

for European Studies, Vrije Universiteit Brussel, Belgium) with 
research support provided by Marc-Antoine MORIN (Institute 
for European Studies, Vrije Universiteit Brussel, Belgium)

Publication date: 11.05.2012 
Study available in EN, FR
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Title: The Role of Brics in the Developing World
Authors: Morazán, Pedro (Südwing-Institute, Germany), Knoke, Irene 

(Südwing-Institute, Germany), Knoblauch, Doris (Ecologie 
Institute, Germany) and Schäfer, Thobias (Südwing-Institute, 
Germany)

Publication date: 13.04.2012
Study available in EN

Title: Gendercide : The Missing Women ?
Authors: Liisanantti Anu (Overseas Development Institute, UK) and Beese 

Karin (Ecologic Institute, Germany)
Publication date: 16.03.2012
Study available in EN, FR

Title: New European Union Development Cooperation Policy with 
Latin America

Authors: Morazán Pedro (Südwing Institute, Germany), FIAPP 
(International and Ibero-American Foundation for Administration 
and Public Policies, Madrid, Spain), Sanahuja José Antonio 
(Universidad Complutense de Madrid, Spain) and Ayllón Bruno 
(IUDC-UCM, Universidad Complutense de Madrid, Spain)

Publication date: 20.12.2011
Study available in EN, ES

Title: Intellectual Property Rights on Genetic Resources and the 
Fight against Poverty

Authors: Sebastian Oberthür, Justyna Pozarowska and Florian Rabitz 
(Vrije Universiteit Brussel, Institute for European Studies, 
Belgium); Christiane Gerstetter, Christine Lucha, Katriona 
McGlade and Elizabeth Tedsen (Ecologic Institute, Germany)

Publication date: 19.12.2011
Study available in EN, FR

Title: Access to Energy in Developing Countries
Auteur: Arno Behrens, Centre for European Policy Studies (CEPS), 

Belgium; Jorge Nunez Ferrer, Centre for European Policy 
Studies (CEPS), Belgium; Mathilde Carraro, Centre for European 
Policy Studies  (CEPS), Belgium; Glada Lahan, Chatham House, 
UK; Eike Dreblow, Ecologic Institute, Germany

Publication date: 07.11.2011 
Study available in EN

Title: The Effects of Oil Companies’ Activities on the Environment, 
Health and Development in Sub-Saharan Africa

Authors: Baumüller Heike, Donnelly Elizabeth, Vines Alex and Weimer 
Markus (Chatham House, United Kingdom)

Publication date: 08.08.2011  
Study available in EN
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Title: An Assessment of the Balancing of EU Development 
Objectives with Other Policies and Priorities

Authors: Selen Sarisoy Guerin (IES VUB, Belgium), Sevidzem Kingah 
(UNI-CRIS and IES, Belgium), Christiane Gerstetter (Ecologic 
Institute, Germany) and Jenny Kirschey (Ecologic Institute, 
Germany)

Publication date: 21.03.2011 
Study available in EN, FR, DE

Title: An inventory of existing mechanisms to comply with aid 
commitments by member states

Authors: Dr Morazán, Pedro, project leader, Südwing Institute, 
Germany Koch, Svea, Südwind Institute, Germany

Publication date: 15.12.2010 
Study available in EN

Title: The Rationale for a Financial Transaction Tax
Author: Knoke Irene (Südwind Institut, Germany)
Publication date: 24.11.2010 
Study available in EN

Title: Potential Use of Radioactively Contaminated Mining 
Materials in the Construction of Residential Homes from 
Open Pit Uranium Mines in Gabon and Niger

Authors: Veit Sebastian (Senior Economist) and Srebotnjak Tanja 
(PhD) - Ecologic Institute, Germany

Publication date: 19.11.2010
Study available in EN, FR

Title: Monitoring Budget Support in Developing Countries
Authors: Pedro Morazán and Svea Koch (Institute Südwind, 
Germany)
Publication date: 15.07.2010
Study available in EN, FR

Title: Reform of the European Investment Bank: How to Upgrade 
the EIB’s Role in Development

Authors: Prof. Stephany Griffith-Jones, Columbia University; Judith 
Tyson, UK

Publication date: 27.05.2010
Study available in EN, FR

Title: A comparative evaluation of public-private and public-public 
partnerships for urban water services in ACP countries

Authors: Josephine Tucker, Research Officer, Overseas Development 
Institute, UK ; Roger Calow, Research Fellow, Overseas 
Development Institute, UK ; Darla Nickel, Ecologic Institute, 
Austria ; Thomas Thaler, Researcher, Ecologic Institute, 
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Publication date: 27.05.2010
Study available in EN

Title: Discrimination and Development Assistance
Author: Irene Knoke (Institut Südwind, Germany) with contributions 

from Sebastian Veit
Publication date: 06.04.2010 
Study available in EN, FR

Title: Agricultural Technologies for Developing Countries
Authors: Rolf Meyer (ITAS)
Publication date: 15.06.2009 
Study available in EN
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Annex VI

Development aid: Net official development assistance (ODA)
Net disbursements at current prices and exchange rates
Millions of US dollars

2009 2010 2011  (1)
DAC Countries, Total 119 778 128 465 133 526
Australia 2 762 3 826 4 799
Austria 1 142 1 208 1 107
Belgium 2 610 3 004 2 800
Canada 4 000 5 209 5 291
Denmark 2 810 2 871 2 981
Finland 1 290 1 333 1 409
France 12 602 12 915 12 994
Germany 12 079 12 985 14 533
Greece 607 508 331
Ireland 1 006 895 904
Italy 3 297 2 996 4 241
Japan 9 457 11 021 10 604
Korea 816 1 174 1 321
Luxembourg 415 403 413
Netherlands 6 426 6 357 6 324
New Zealand 309 342 429
Norway 4 081 4 580 4 936
Portugal 513 649 669
Spain 6 584 5 949 4 264
Sweden 4 548 4 533 5 606
Switzerland 2 310 2 300 3 086
United Kingdom 11 283 13 053 13 739
United States 28 831 30 353 30 745
G7, Total 81 549 88 533 92 148
DAC EU Members, Total 67 211 69 661 72 315
Non-DAC Countries,Total 6 672 7 235 2 509
EU Institutions 13 444 12 679 12 627
Czech Republic 215 228 256
Hungary 117 114 140
Iceland 34 29 26
Israel  (1) 124 145 176
Poland 375 378 417
Slovak Republic 75 74 87
Slovenia 71 59 63
Thailand 40 10  ..
Turkey 707 967 1 320
United Arab Emirates 834 412  ..
Arab Countries  ..  ..  ..
Other Donor Countries, Total  ..  ..  ..

Last updated: 4 April 2012



.. Not available
Note: Detailed information on the sources and definitions used may be found in the source 
database.
1 ODA for 2011 is preliminary.
Source: Official and private flows, OECD International Development Statistics (database)



Annex VII

THE MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)

MDG 1: ERADICATE EXTREME POVERTY AND HUNGER
 Reduce by half the proportion of people living on less than a dollar a day
 Achieve full and productive employment and decent work for all, including 

women and young people
 Reduce by half the proportion of people who suffer from hunger

MDG 2: ACHIEVE UNIVERSAL PRIMARY EDUCATION
 Ensure that all boys and girls complete a full course of primary schooling

MDG 3: PROMOTE GENDER EQUALITY AND EMPOWER WOMEN
 Eliminate gender disparity in primary and secondary education preferably by 

2005, and at all levels by 2015

MDG 4: REDUCE CHILD MORTALITY
 Reduce by two thirds the mortality rate among children under five

MDG 5: IMPROVE MATERNAL HEALTH
 Reduce by three quarters the maternal mortality ratio
 Achieve, by 2015, universal access to reproductive health

MDG 6: COMBAT HIV/AIDS, MALARIA AND OTHER DISEASES
 Halt and begin to reverse the spread of HIV/AIDS
 Achieve, by 2010, universal access to treatment for HIV/AIDS for all those 

who need it
 Halt and begin to reverse the incidence of malaria and other major diseases

MDG 7: ENSURE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
 Integrate the principles of sustainable development into country policies and 

programmes; reverse loss of environmental resources
 Reduce biodiversity loss, achieving, by 2010, a significant reduction in the 

rate of loss
 Reduce by half the proportion of people without sustainable access to safe 

drinking water and basic sanitation
 Achieve significant improvement in lives of at least 100 million slum dwellers, by 

2020

MDG 8: DEVELOP A GLOBAL PARTNERSHIP FOR DEVELOPMENT
 Develop further an open, trading and financial system that is rule-based, 

predictable, and non-discriminatory trading and financial system. Includes a 
commitment to good governance, development and poverty reduction — both 
nationally and internationally

 Address the special needs of the least developed countries’ special needs. This 
includes tariff- and quota-free access for their exports; enhanced debt relief for 
heavily indebted poor countries; cancellation of official bilateral debt; and more 



generous official development assistance for countries committed to poverty 
reduction

 Address the special needs of landlocked developing countries and small island 
developing states States (through the Programme of Action for the Sustainable 
Development of Small Island Developing States and the outcome of the 
twenty-second special session of the General Assembly)

 Deal comprehensively with the debt problems of developing countries’ debt 
problems through national and international measures to make debt sustainable in 
the long term

 In cooperation with the developing countries, develop decent and productive work 
for youth

 In cooperation with pharmaceutical companies, provide access to affordable 
essential drugs in developing countries

 In cooperation with the private sector, make available the benefits of new 
technologies - especially information and communications technologies
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