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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei speciale privind provocările politice şi 
resursele bugetare pentru o Uniune Europeană durabilă după 2013, comisie competentă în 
fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât în multe părţi ale lumii degradarea mediului este una dintre cauzele principale ale 
lipsurilor la nivel uman; întrucât lipsa luării în consideraţie a componentei de mediu ce 
stă la baza dezvoltării poate reduce semnificativ sau chiar poate pune în pericol eficienţa 
ajutorului, în timp ce abordarea chestiunilor de mediu poate spori valoarea acestui ajutor;

B. întrucât Grupul de iniţiativă privind finanţarea inovatoare pentru dezvoltare estimează că 
pentru a acoperi decalajul financiar pentru atingerea Obiectivelor de dezvoltare ale 
mileniului (ODM) până în 2015, precum şi plafonul de Asistenţă oficială pentru 
dezvoltare (AOD) de 0,7% din VNB şi pentru nevoile ocazionate de criza de mediu este 
nevoie de 324-336 miliarde de USD pe an în perioada 2012-2017;

C. întrucât creşterea economiei mondiale nu a fost însoţită de introducerea de mijloace 
eficiente de impozitare pentru ca prin activitatea economică mondială să se susţină 
financiar bunurile publice la scară mondială;

D. întrucât, pentru a atinge ODM şi pentru a ne respecta angajamentul faţă de obiectivul 
atenuării schimbărilor climatice şi al adaptării la acestea, este nevoie de mecanisme de 
finanţare inovatoare, 

1. reaminteşte că anul 2015, ca termen limită de atingere ODM şi a obiectivului de AOD 
comună de 0,7% din VNB, face parte din următoarea perioadă a cadrului financiar 
multianual şi că există un risc real ca UE să nu îşi îndeplinească angajamentele sale 
internaţionale în materie de dezvoltare; de asemenea, reaminteşte că Obiectivele de 
dezvoltare ale mileniului sunt aspiraţii minime şi că, chiar dacă toate obiectivele vor fi 
atinse, încă va mai fi nevoie de finanţări suplimentare semnificative pentru combaterea 
sărăciei şi pentru îmbunătăţirea standardelor de sănătate şi educaţie pentru populaţia 
săraca a lumii; prin urmare, insistă ca o valoare de referinţă de 20% din asistenţa alocată 
de Comisie conform programelor naţionale acoperite de Instrumentul de cooperare pentru 
dezvoltare (ICD) să fie destinată educaţiei de bază şi secundare şi serviciilor medicale de 
bază;

2. reaminteşte faptul că, de la convenirea iniţială a ODM, lumea a suferit un proces 
accelerat de globalizare şi se confruntă cu o criză financiară fără precedent; subliniază 
importanţa continuării de către statele membre a eforturilor de atingere a acestor 
obiective;

3. atrage atenţia asupra necesităţii de elaborare a unui mecanism de solidaritate la nivel 
mondial ca mijloc pentru atingerea ODM; subliniază, de asemenea, că paradisurile 
fiscale, evaluarea incorectă a valorii schimburilor comerciale şi fluxurile ilicite de capital 
reprezintă o piedică majoră în calea dezvoltării în ţările sărace; prin urmare, solicită încă 
o dată UE ca, în cadrul G20, OCDE şi în interiorul UE, să ia iniţiative pentru interzicerea 
paradisurilor fiscale şi a structurilor fiscale dăunătoare;
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4. subliniază în acest sens că raportul grupului operativ însărcinat cu tranzacţiile financiare 
pentru dezvoltare, comandat de Grupul de iniţiativă privind finanţarea inovatoare pentru 
dezvoltare, conchide că o taxă internaţională aplicată tranzacţiilor valutare, precum şi o 
taxă aplicată tuturor tranzacţiilor financiare ar fi posibilă din punct de vedere tehnic, 
economic şi legal;

5. solicită Comisiei să propună introducerea unei taxe pe tranzacţiile financiare la nivel 
european, având în vedere numeroasele sale avantaje: taxa poate contribui la stabilizarea 
pieţelor şi la strângerea de fonduri pentru consolidarea fiscală internă, precum şi la 
măsuri de eradicare a sărăciei şi de atenuare a schimbărilor climatice;

6. reaminteşte faptul că finanţarea inovatoare pentru dezvoltare nu are rolul de a fi un 
substitut pentru AOD, ci un supliment al acesteia; este de opinie că introducerea unei taxe
pe tranzacţiile financiare ar trebui să fie însoţită, prin urmare, de un angajament mai ferm 
din partea statelor membre de a realiza obiectivul de 0,7% pentru cheltuielile destinate 
AOD şi de a furniza finanţare suplimentară pentru adaptarea la schimbările climatice;

7. subliniază faptul că unul dintre motivele pentru care ODM nu au fost realizate este 
nerecunoaşterea contribuţiei pe care mediul, resursele naturale şi ecosistemele o au la 
dezvoltarea umană şi la eradicarea sărăciei; în acest context, deplânge faptul, că doar 3% 
din totalul AOD furnizate de UE în prezent se acordă cheltuielilor pentru probleme de 
mediu; solicită Comisiei să se asigure că aspectele legate de mediu sunt integrate în toate 
politicile şi instrumentele financiare externe, în special având în vedere schimbările 
climatice şi pierderea biodiversităţii, care au loc în prezent;

8. subliniază faptul că în cadrul financiar multianual ar trebui să se înscrie, printre altele, 
următoarele aspecte: îndeplinirea ODM, schimbările climatice, stoparea declinului 
biodiversităţii şi a epuizării resurselor; subliniază, în special, faptul că următorul cadru 
financiar multianual ar trebui să sprijine coerenţa politicilor, de exemplu prin a se asigura 
că anumite cheltuieli legate de agricultură, pescuit, comerţ şi energie nu vor fi 
incompatibile cu obiectivele politicii de dezvoltare;

9. solicită o creştere semnificativă a plafonului de la rubrica 4, în special pentru 
Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, dat fiind faptul că după ultimii şapte ani, în 
ciuda unor progrese de eradicare a sărăciei, sunt necesare mult mai multe eforturi, mai 
ales din cauza ineficienţei şi lipsei de coordonări a ajutoarelor acordate şi din cauza 
impactului diverselor dezastre naturale, a crizelor energetice, alimentare, financiare şi 
economice, mai ales în Africa Subsahariană şi în Asia de Sud-Est; subliniază, de 
asemenea, că anumite resurse din cadrul Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare 
au fost redistribuite pentru noi activităţi, care nu sunt prevăzute în asistenţa oficială 
pentru dezvoltare;

10. relevă faptul că mecanismele de ajutor pentru dezvoltare ar trebui să aibă, de asemenea, 
drept scop promovarea generării de bogăţie, de vreme ce aceasta rămâne un instrument 
crucial în combaterea sărăciei; reaminteşte că aproximativ 800 de miliarde de euro se 
pierd anual în ţările în curs de dezvoltare prin fluxuri de capital ilicite, iar prevenirea 
acestor pierderi ar putea avea un rol determinant în eradicarea sărăciei şi realizarea ODM;

11. observă faptul că, în ultimii ani, fondurile disponibile alocate în caz de dezastre naturale 
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şi umane urgente au fost insuficiente şi insistă asupra faptului că schimbările climatice 
duc mult mai frecvent la dezastre naturale; solicită, prin urmare, mai multe fonduri pentru 
Instrumentul de ajutor umanitar şi pentru rezerva pentru ajutoare de urgenţă;

12. solicită înfiinţarea unui mecanism de flexibilitate finanţat adecvat la titlul 4, astfel încât, 
în viitor, evenimente neprevăzute precum criza alimentară şi criza economică mondială 
să fie abordate în mod eficient şi prompt;

13. subliniază că orice finanţare suplimentară din cadrul politicii de dezvoltare ar trebui 
coordonată şi ar trebui create sinergii eficiente cu programele de dezvoltare din statele 
membre şi cu eforturile depuse de comunitatea internaţională la scară mai largă pentru a 
asigura o valoare adăugată reală la nivel european;

14. insistă asupra faptului că angajamentele de plată existente şi viitoare care au drept scop 
ajutorarea ţărilor în curs de dezvoltare să combată schimbările climatice sau să se 
adapteze la consecinţele acestora trebuie să fie adiţionale bugetelor actuale pentru 
dezvoltare, dar să se păstreze un nivel adecvat de coerenţă între cele două politici; solicită 
instituirea unei rubrici bugetare separate pentru măsurile destinate combaterii 
schimbărilor climatice; 

15. consideră că distribuirea fondurilor către Africa prin intermediul a trei instrumente 
diferite nu este eficientă şi nu răspunde dorinţei Africii de a se dezvolta ca un continent 
unificat; recomandă, prin urmare, dezvoltarea unui singur instrument de finanţare pentru 
Africa, ţinând cont de parteneriatul strategic comun Africa-UE; solicită, în plus, o 
asistenţă mai solidă pentru consolidarea capacităţilor instituţiilor Uniunii Africane;

16. solicită UE să-şi intensifice eforturile pentru îmbunătăţirea situaţiei umanitare din toate 
zonele de conflict, inclusiv din Palestina, mai ales prin sprijinul său acordat Agenţiei 
Organizaţiei Naţiunilor Unite de Ajutorare şi Lucrări pentru Refugiaţii Palestinieni din 
Orientul Apropiat şi prin asistenţa sa în ceea ce priveşte pregătirea poporului palestinian 
pentru suveranitate;

17. insistă asupra faptului că, în temeiul articolului 208 din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene, UE ar trebui să îşi respecte angajamentele sale de coerenţă politică 
pentru dezvoltare, inclusiv prin reformarea şi reducerea semnificativă a subvenţiilor 
agricole, punând capăt mai ales exporturilor de cantităţi excedentare eliminate de pe piaţa 
europeană ca urmare a impactului mecanismelor inovatoare de preţuri şi de restituiri la 
export, pentru a atenua efectele lor negative asupra agricultorilor din ţările în curs de 
dezvoltare;

18. remarcă cu îngrijorare că de ajutorul din partea UE beneficiază, proporţional, mai multe 
ţări cu venituri mijlocii decât ţări cu venituri mici; subliniază, în special, că prin 
programarea ajutoarelor UE care au drept scop facilitarea adaptării ţărilor în curs de 
dezvoltare la cerinţele concurenţei internaţionale se favorizează în special ţările cu 
venituri mijlocii în detrimentul ţărilor cu venituri mici, care sunt mai puţin atrăgătoare 
pentru investiţiile străine;

19. sugerează ca UE să reevalueze relaţia sa de donator pentru ţările cu venituri mijlocii, din 
moment ce numeroase economii în curs de dezvoltare au renunţat la cooperarea 
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tradiţională pentru dezvoltare; propune UE să îşi concentreze fondurile către grupurile 
cele mai sărace de populaţie din aceste ţări şi către ţările cele mai sărace, mai ales către 
ţările cel mai puţin dezvoltate;

20. insistă asupra faptului că mecanismele inovatoare de finanţare trebuie să fie dezvoltate şi 
sprijinite de Comisie, la o scară mult mai mare decât astăzi, astfel încât să se poată crea o 
finanţare incluzivă şi să ofere sprijin eficient IMM-urilor şi microîntreprinderilor dintr-o 
lume în curs de dezvoltare; consideră că acest lucru poate fi realizat cu ajutorul a diverse 
instrumente, precum garanţii de credit şi fonduri de rulment, în cooperare cu bănci locale 
şi organizaţii cu competenţe specifice în domeniul microfinanţării, prin aceasta 
consolidând în mod semnificativ influenţa bugetului pentru dezvoltare al UE, acest lucru 
necesitând o cooperare strânsă cu instituţiile financiare internaţionale şi cu instituţiile 
financiare bilaterale;

21. solicită Consiliului şi Comisiei să promoveze şi să depună eforturi pentru implementarea 
următoarelor instrumente inovatoare de finanţare pentru dezvoltare: introducerea unei 
taxe pe tranzacţiile financiare, impozite pe activităţi de transport, măsuri pentru 
combaterea fluxurilor ilicite de capital, reducerea costurilor aferente transferurilor de 
bani, precum şi amânarea rambursării datoriilor sau anularea acestora;

22. subliniază că, deşi ajutoarele pot acţiona ca o pârghie pentru ţările în curs de dezvoltare, 
acestea nu sunt suficiente pentru a garanta o dezvoltare durabilă şi de durată; solicită, prin 
urmare, ţărilor în curs de dezvoltare să îşi consolideze şi să îşi mobilizeze resursele 
interne, să implice în mod eficient sectorul privat şi guvernul local în agenda legată de 
îndeplinirea ODM şi să fie mai mult îndreptate către realizarea proiectelor lor privind 
îndeplinirea ODM;

23. reaminteşte că prin Tratatul de la Lisabona a fost eliminat obstacolul formal în calea 
integrării Fondului european de dezvoltare (FED) în bugetul general al UE; prin urmare, 
solicită din nou includerea FED în buget, astfel încât să fie consolidat controlul 
parlamentar al cheltuielilor pentru dezvoltare în statele din Africa, zona Caraibilor şi 
Pacific (statele ACP) şi să fie stabilită o politică europeană de dezvoltare consecventă şi 
eficientă; insistă, cu toate acestea, că prin includerea FED în bugetul european, nu trebuie 
să se ajungă la o reducere generală a cheltuielilor pentru dezvoltare, în ceea ce priveşte 
cele două instrumente diferite existente şi trebuie să se garanteze predictibilitatea; 
accentuează, de asemenea, necesitatea de a garanta protejarea intereselor ţărilor din ACP, 
mai exact prin delimitarea în bugetul UE a fondurilor de dezvoltare pentru ACP;

24.  solicită, cu ocazia elaborării noului cadru financiar multianual, o majorare substanţială a 
împrumuturilor BEI acoperite de garanţia UE, pentru a creşte eficienţa şi vizibilitatea 
acţiunilor UE peste graniţe, în scopul atingerii obiectivelor UE de politică externă înscrise 
în Tratatul de la Lisabona;

25. solicită BEI să pună la dispoziţia Comisiei toate informaţiile necesare în scopul dedicării 
unei părţi specifice din raportul anual privind operaţiunile de finanţare ale BEI unei 
evaluări detaliate a măsurilor luate de BEI în scopul respectării prevederilor mandatului 
său curent, prin excluderea din aria de acoperire a garanţiilor, a tuturor operaţiunilor care 
ar putea permite sau contribui, direct sau indirect, la orice formă de evaziune fiscală şi 
acordând o atenţie deosebită operaţiunilor BEI care folosesc vehicule financiare situate în 
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centre financiare offshore;

26. remarcă cu îngrijorare că ajutorul din partea UE nu se concentrează în mod clar pe 
eradicarea sărăciei; reaminteşte faptul că nu ar trebui să existe confuzie între conceptul de 
„dezvoltare”, care se referă la criteriile calitative ce măsoară calitatea vieţii şi 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, şi conceptul de „creştere economică”, care se măsoară 
prin creşterea PIB-ului; prin urmare, îndeamnă Comisia să nu promoveze o simplă 
politică de dezvoltare bazată pe exporturi sau creştere economică, ci să îşi dirijeze 
asistenţa financiară spre ţările cele mai vulnerabile şi să elaboreze o politică care să îi 
favorizeze pe cei săraci, prin finanţarea de obiective pe termen lung, cum ar fi sănătatea, 
educaţia, accesul la energie electrică în zonele rurale, micii agricultori etc.;

27. insistă asupra faptului că toate cheltuielile de la liniile bugetare pentru dezvoltare trebuie 
să fie orientate către dezvoltarea economică şi socială a destinatarului şi să aibă în vedere 
îndeplinirea criteriilor asistenţei oficiale pentru dezvoltare (AOD), stabilite prin definiţia 
Comitetului de asistenţă pentru dezvoltare al OCDE şi solicită măsuri legale stricte pentru 
a se asigura că din bugetele pentru dezvoltare nu se pot scurge fonduri pentru alte 
scopuri;

28. insistă ca PE să aibă competenţe de control reale şi eficiente în ceea ce priveşte 
implementarea programelor de dezvoltare ale UE, în temeiul articolului 290 din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene;

29. solicită simplificarea şi accelerarea procedurilor de achiziţii publice şi a mecanismelor de 
plată, precum şi o mai mare transparenţă a acestora;

30. solicită elaborarea de legislaţie UE şi naţională obligatorie pentru a asigura îndeplinirea 
angajamentelor privind obiectivele de asistenţă;

31. solicită ca o proporţie mai mare din sumele destinate ajutoarelor să fie dirijate spre micii 
agricultori, spre dezvoltarea rurală, spre sănătate şi educaţie.
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