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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, să includă 
în raportul său următoarele sugestii:

1. reamintește că termenele din 2015 pentru îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare ale 
Mileniului (ODM) și a obiectivului colectiv de a utiliza 0,7% din venitul național brut ca 
asistență oficială pentru dezvoltare (ODA/VNB) expiră ambele în perioada noului CFM 
2014-2020; subliniază că, după ce s-au constatat reduceri importante ale nivelurilor ODA 
în 2011 față de 2010 în 14 state membre ale UE și o reducere a nivelului ODA/VNB 
colectiv de la 0,44% la 0,42%, următorul CFM constituie o oportunitate esențială pentru 
donatorii UE să își intensifice eforturile de a reveni la normal și de a-și respecta din nou 
angajamentele internaționale; subliniază că bugetul UE pentru dezvoltare suplimentează 
eforturile statelor membre și le ajută să atingă aceste obiective, având un efect de levier 
semnificativ asupra bugetelor pentru asistență ale anumitor state membre, indiferent de 
mărimea acestora; 

2. salută îmbunătățirea considerabilă a calității ajutorului UE în cursul ultimului deceniu, 
ceea ce face ca instituțiile UE să ocupe în prezent poziția de lider mondial în ceea ce 
privește eficacitatea și transparența ajutorului1, acestea având rezultate substanțiale 
cuantificabile în termeni de efecte benefice tangibile asupra vieții a milioane de oameni 
din țările în curs de dezvoltare;  în plus, reamintește rolul esențial al instituțiilor UE în 
coordonarea politicii și asistenței europene pentru dezvoltare și avantajul comparativ al 
ajutorului UE într-o serie de regiuni, ceea ce permite UE să își ofere sprijinul cu o mai 
mare eficacitate, eficiență și previzibilitate în comparație cu programele bilaterale ale 
statelor membre individuale;

3. subliniază faptul că bugetul UE joacă un rol crucial, oferind statelor membre posibilitatea 
de a coopera cu țările în care nu sunt prezente și de a continua să susțină țările în care și-
au întrerupt programele de cooperare, în special în statele fragile și în situațiile post-
conflict; reamintește că, datorită ajutorului pentru dezvoltare oferit de UE, 31 de milioane 
de oameni au acum acces la apă potabilă și 9 milioane la instalații sanitare; 5 milioane de 
copii au fost vaccinați împotriva pojarului; 9 milioane de copii au fost înscriși în 
învățământul primar, 700 000 de profesori au dobândit acces la formare profesională și 
peste 80 000 de fete au fost înscrise în învățământul secundar; de aceea, îndeamnă 
Consiliul să sprijine în continuare cu fonduri suficiente eforturile noastre în direcția 
dezvoltării umane și a eradicării sărăciei care pot schimba situația în bine;

4. salută majorarea pachetului financiar de la rubrica 4 propus de Comisie, comparativ cu 
CFM 2007-2013; subliniază, cu toate acestea, că propunerea prezentată de Comisie în 
2004 pentru CFM 2007-2013 conținea o sumă mai mare în termeni reali față de 
propunerea pentru 2014-2020; subliniază faptul că rubrica 4, constant subfinanțată în 
CFM 2000-2006 și 2007-2013, nu ar trebui să cadă victimă economiilor inspirate de 
climatul de austeritate care domină în statele membre; este de părere că un nivel ambițios 

                                               
1 A se vedea printre altele: Evaluarea inter pares UE 2012: Comitetul pentru asistență pentru dezvoltare al 
OCDE, 24.4 2012 și Evaluarea calității asistenței oficiale pentru dezvoltare 2009: Se îmbunătățește calitatea 
ajutorului? Brookings Institution și Centrul pentru dezvoltare mondială, 4.2.2012. 
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de finanțare pentru instrumentele externe, așa cum a fost propus de Comisie în 
Comunicare sa intitulată „Un buget pentru Europa 2020”1, în special pentru Instrumentul 
de cooperare pentru dezvoltare (ICD), ajutorul umanitar și Fondul european pentru 
dezvoltare (FED), care reprezintă doar 2%, 0,62% și, respectiv, 2,96% din bugetul total 
propus al UE, este extrem de important pentru ca Uniunea și statele sale membre să își 
respecte angajamentele internaționale privind dezvoltarea;

5. îndeamnă insistent statele membre și instituțiile europene să implementeze o taxă 
europeană pe tranzacțiile financiare (TTF) cât mai curând posibil; subliniază faptul că o 
parte însemnată a veniturilor din orice taxă pe tranzacții implementată în Europa ar trebui 
direcționată către finanțarea dezvoltării și a combaterii schimbărilor climatice; subliniază 
faptul că dacă TTF devine o nouă resursă proprie a UE, ar trebui să contribuie la o creștere 
semnificativă a rubricii 4;

6. subliniază faptul că CPD (coerența politicilor de dezvoltare), consfințită prin articolul 208 
din TFUE, trebuie să se afirme și să rămână un principiu orizontal cheie pe durata 
negocierilor CFM;

7. constată că în ultimii ani, printre altele în fața dezastrelor naturale din ce în ce mai 
frecvente și mai devastatoare, fondurile disponibile pentru dezastrele naturale și umanitare 
urgente au fost insuficiente an după an; își exprimă recunoștința față de cetățenii UE 
pentru sprijinul lor constant și din ce în ce mai puternic pentru ajutorul umanitar al UE 
destinat persoanelor celor mai nevoiașe din lume2, chiar și în timpul crizei economice și 
financiare care afectează o serie de state membre ale UE; subliniază astfel necesitatea de a 
garanta alocări bugetare adecvate pentru liniile bugetare din cadrul rubricii 4 dedicate 
ajutorului umanitar și alimentar, precum și pentru o rezervă pentru ajutoare de urgență 
finanțată în mod realist;

8. apără ferm necesitatea de a menține rezerva pentru ajutoare de urgență, care a dovedit că 
funcționează foarte bine în forma sa actuală, ca o rezervă neprogramată, în afara 
plafoanelor CFM 2014-2020, precum și de a-i aloca fonduri semnificative și realiste, care 
să permită Uniunii Europene să răspundă rapid unor necesități și crize neprevăzute printr-
o mobilizare ad-hoc de fiecare dată când acest lucru este necesar; subliniază că integrarea 
rezervei pentru ajutoare de urgență în rubrica 4, susținută de unele state membre, riscă să 
rezulte într-o reducere a finanțării generale disponibile pentru acțiunile externe ale UE, în 
special finanțarea pentru dezvoltare; salută călduros propunerea Comisiei de a mări 
finanțarea până la 350 de milioane EUR (la prețurile din 2011) comparativ cu CFM 2014-
2020 și de a permite utilizarea sa până în anul n+1, considerând-o un pas pozitiv în 
direcția corespunzătoare; subliniază că rezerva pentru ajutoare de urgență ar trebui să 
rămână în afara plafoanelor CFM pentru a-i garanta independența, flexibilitatea și viteza, 
factori esențiali pentru furnizarea eficace a ajutorului umanitar;

9. subliniază că principiul diferențierii trebuie să conducă la o concentrare a finanțării pentru 
dezvoltare asupra unui număr mai mic de țări partenere eligibile pentru cooperare 
bilaterală prin intermediul programelor geografice, mai degrabă decât la reducerea 

                                               
1 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor: Un buget pentru Europa 2020, COM(2011)0500, 29.6.2011, p 20.
2 A se vedea: Eurobarometrul special nr. 384, „Ajutoare Umanitare” , iunie 2012.
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pachetului financiar global al ICD, ținând seama totodată de faptul că UE își va menține 
cooperarea cu țările partenere prin intermediul programelor regionale și tematice ale ICD, 
care necesită, de asemenea, o finanțare adecvată;

10. subliniază responsabilitatea mondială pe care o are UE în abordarea schimbărilor 
climatice; reamintește că angajamentele asumate prin acordurile de la Copenhaga și 
Cancun menite să sprijine țările în curs de dezvoltare să abordeze schimbările climatice 
trebuie să fie „noi și adiționale” ajutorului pentru dezvoltare existent, între cele două 
politici menținându-se un nivel de coerență adecvat; solicită, prin urmare, ca UE să 
rămână ambițioasă, în pofida crizei economice actuale, și ca finanțarea UE pentru 
combaterea schimbărilor climatice să fie complet adițională față de obiectivul de 0,7% din 
ODA și identificabilă în bugetul UE; se așteaptă la un angajament politic puternic din 
partea Comisiei și a Consiliului în această privință; 

11. ia act de propunerea Comisiei privind Programul panafrican, ca parte a ICD, program 
complet nou care va fi finanțat cu aproximativ 4,3% din bugetul general al ICD, 
suplimentând astfel celelalte programe geografice și tematice existente; subliniază că 
extinderea domeniului ICD trebuie să se reflecte în mod adecvat în alocarea financiară a 
ICD;

12. sprijină, în principiu, integrarea în buget a Fondului european de dezvoltare (FED); 
insistă, cu toate acestea, asupra faptului că integrarea FED în bugetul UE trebuie să atragă 
după sine transferarea tuturor fondurilor FED la rubrica 4 și nu ar trebui în niciun caz 
utilizată ca pretext pentru reducerea cheltuielilor globale destinate acțiunii externe a UE, 
în special asistenței pentru dezvoltare, și că acest fapt ar trebui să determine un grad mai 
mare de previzibilitate a ajutorului; consideră că, având în vedere criza bugetară și 
economică actuală, riscul ca integrarea FED în buget să conducă la o reducere a nivelului 
global al finanțării pentru cooperarea cu țările ACP este prea ridicat; îndeamnă Comisia să 
își respecte angajamentele de a prezenta fără întârziere propuneri pentru alinierea 
monitorizării FED de către Parlament la drepturile de monitorizare care există în ceea ce 
privește bugetul general al UE, mai precis ICD, precum și pentru integrarea FED în buget 
începând cu CFM de după 2020.
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