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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. admite că, ținând seama de faptul că Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) este 
o organizație înființată relativ de curând, nu a trecut încă suficient timp pentru a se putea 
evalua pe deplin unele aspecte ale organizării și funcționării acestuia; își exprimă totuși 
speranța că revizuirea la jumătatea perioadei va evalua valoarea adăugată a SEAE pentru 
cooperarea pentru dezvoltare a UE, îndeosebi dacă acesta a dus la o îmbunătățire a calității 
și eficacității procesului de elaborare de politici și a programării strategice, cu respectarea 
deplină a obiectivelor politicii de dezvoltare a UE și a angajamentelor asumate în cadrul 
acesteia, în conformitate cu articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene și cu Consensul european privind dezvoltarea1;

2. reamintește importanța asigurării unei mai bune coordonări și a bunei guvernanțe privind 
problemele de dezvoltare la nivel internațional, pentru a permite UE să se poată exprima 
de pe o poziție unitară și să capete vizibilitate;

3. reamintește că SEAE joacă un rol major în planificarea și programarea cooperării 
bilaterale pentru dezvoltare a UE cu țările și regiunile partenere și răspunde, împreună cu 
Comisia și sub responsabilitatea comisarului pentru politica de dezvoltare, de pregătirea 
tuturor documentelor de programare strategică multianuală aferente Instrumentului de 
cooperare pentru dezvoltare (ICD) și Fondului european de dezvoltare (FED);

4. încurajează SEAE și Comisia să-și continue, în pofida dificultăților inițiale, eforturile 
depuse pentru a coordona mai strâns politicile de cooperare pentru dezvoltare și structurile 
de gestionare a crizelor de care dispun Uniunea și statele sale membre; le încurajează să 
promoveze în continuare o astfel de cooperare și să valorifice experiența pozitivă 
dobândită datorită programării comune a ajutorului pentru dezvoltare în următorul ciclu de 
programare, ce va începe în 2014;

5. consideră că UE ar trebui să constituie un exemplu de bună coordonare pentru partenerii 
săi pentru dezvoltare; în plus, încurajează SEAE și Comisia să studieze modalități prin 
care să se implice în inițiative de cooperare triunghiulară;

6. încurajează Comisia și SEAE să îmbunătățească în continuare, între cele două instituții, 
echilibrul responsabilităților din domeniul dezvoltării și să se asigure că acestea dispun de 
personalul necesar; solicită în special o delimitare mai clară a responsabilităților care revin 
SEAE și Comisiei în ceea ce privește punerea în aplicare a Acordului de parteneriat de la 
Cotonou;

7. este de părere că, în serviciul grupurilor de lucru ale Consiliului pentru cooperarea în 
scopul dezvoltării, pentru ajutoare umanitare și ajutoare alimentare și pentru cooperarea 
cu statele ACP, cel mai bine ar acționa menținerea actualului sistem, care prevede 

                                               
1 Considerentul 4 din Decizia Consiliului din 26 iulie 2010 privind organizarea și funcționarea Serviciului 
European de Acțiune Externă (2010/427/UE).
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exercitarea prin rotație a președinției de către reprezentanți ai statelor membre, având în
vedere caracterul distinctiv al acestor domenii ale politicii externe și rolul important care 
le revine statelor membre în domeniile respective;

8. reiterează, în acest context, necesitatea de a asigura o prezență echilibrată din punct de 
vedere geografic și al genului a resortisanților tuturor statele membre în rândul 
personalului SEAE;

9. subliniază, de asemenea, importanța organizării, în cadrul SEAE, a unor cursuri de 
formare profesională cu privire la aspectele legate de gen; subliniază că o astfel de
formare trebuie să urmărească o sensibilizare generală cu privire la aspectele legate de gen 
și de egalitatea dintre femei și bărbați;

10. își reiterează apelul adresat Înaltului Reprezentant/Vicepreședinte (ÎR/VP) și SEAE de a 
acorda în mod clar prioritate coerenței politicilor pentru dezvoltare (CPD); îndeamnă 
Comisia și SEAE să elaboreze o strategie clară în vederea asigurării CPD, strategie care să 
prevadă, printre altele, un loc mai proeminent pentru CPD în cadrul dialogului pe tema 
politicilor purtat de UE cu guvernele, parlamentele, organizațiile societății civile și cu alte 
părți interesate din țările partenere, includerea CPD într-un mod credibil și operațional în 
documentele de programare strategică, participarea la pregătirea următorului program de 
lucru continuu privind CPD și dezvoltarea unui program de formare profesională privind 
CPD destinat tuturor noilor membri ai personalului SEAE;

11. semnalează posibila tensiune dintre CPD și conceptul de „abordare cuprinzătoare” a 
gestionării crizelor din exteriorul UE; îndeamnă SEAE și Comisia să se asigure că 
„abordarea cuprinzătoare” nu subminează obiectivele și principiile specifice cooperării 
pentru dezvoltare și nici nu deturnează resursele limitate de la obiectivul reducerii 
sărăciei; prin analogie, insistă asupra faptului că ajutorul umanitar acordat de UE nu 
constituie un instrument de gestionare a crizelor și reamintește SEAE angajamentul1
asumat de a promova îndeplinirea obiectivelor Consensului european privind ajutorul 
umanitar;

12. îi adresează lui Catherine Ashton, Vicepreședintă a Comisiei/Înalt Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), solicitarea de a semna Consensul 
european privind dezvoltarea;

13. salută faptul că VP/ÎR s-a adresat anual Comisiei pentru dezvoltare, considerând că, în 
acest mod, a fost realizat un progres important în direcția creșterii nivelului de răspundere 
și a îmbunătățirii schimbului de informații în materie de dezvoltare; încurajează VP/ÎR și 
SEAE să examineze și alte modalități de a-și spori propria responsabilitate față de 
Parlament, inclusiv prin împuternicirea ministrului competent al Președinției prin rotație 
de a se exprima în numele VP/ÎR cu privire la chestiuni legate de poziția Consiliului 
referitoare la politica de cooperare pentru dezvoltare a UE;

14. încurajează SEAE să își consolideze rolul exercitat în cadrul negocierilor internaționale 
care cuprind subiecte politice și aspecte de politică externă și, în special, să facă uz de 

                                               
1 Considerentul 4 din Decizia Consiliului din 26 iulie 2010 privind organizarea și funcționarea Serviciului 

European de Acțiune Externă (2010/427/UE).
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instrumentele diplomatice aflate la dispoziția SEAE în vederea promovării Curții Penale 
Internaționale (CPI), să reamintească țărilor terțe, punând accentul pe țările în curs de 
dezvoltare, de necesitatea de a sprijini CPI și de a semna sau ratifica actul său constitutiv, 
dacă nu au întreprins încă acest demers, și să includă în acordurile încheiate cu țări terțe 
clauze obligatorii care să le oblige să coopereze cu CPI sau, de asemenea, să impună 
restricții persoanelor împotriva cărora CPI a inițiat acțiuni.
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