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Introducere

Coerența politicilor în favoarea dezvoltării (CPD) prezintă o importanță deosebită pentru 
Europa și pentru țările în curs de dezvoltare. În primul rând, această importanță se datorează 
însăși naturii conceptului: deși, în general, politica de dezvoltare ar trebui să fie superfluă prin 
definiție, CPD va rămâne o adevărată provocare atât timp cât politicile europene au un impact 
extern!

CPD prezintă însă și rațiuni politice. În primul rând, Uniunea Europeană (UE) ar putea stabili 
parteneriate reale cu țările în curs de dezvoltare (pe noi ne interesează resursele acestor țări, 
nu invers). În al doilea rând, CPD ar permite politicii de dezvoltare să nu mai funcționeze ca o 
„stație de reparații”. În al treilea rând, țările în curs de dezvoltare și UE vor profita de pe urma 
coerenței dezvoltării, întrucât guvernele și societățile din țările în curs de dezvoltare au șansa 
și responsabilitatea de a genera succese pe cont propriu.

În ultimii doi ani s-au adoptat numeroase măsuri în vederea alinierii politicilor relevante ale 
UE la orientările CPD. Parlamentul European (PE) a creat postul de raportor permanent 
pentru CPD. Fluidizarea politicilor prezintă însă dificultăți inerente și multe aspecte au rămas 
neabordate.

Cadrul instituțional pentru operaționalizarea CPD

Consensul european privind dezvoltarea și articolul 208 din TFUE ar trebui să constituie în 
continuare cadrul doctrinar al CPD. Agenda pentru schimbare a inversat noțiunea de CPD. 
Acest aspect este evident din două motive. În primul rând, documentul nici măcar nu 
menționează cele trei politici ale UE cu cel mai mare impact asupra țărilor în curs de 
dezvoltare (politica comercială, politica agricolă și politica în domeniul pescuitului; două 
dintre acestea sunt în prezent supuse unui proces riguros de revizuire). În al doilea rând, 
Agenda pentru schimbare, adoptată în mod unilateral de către Comisie și Consiliu, este 
prezentată în propunerea privind noul instrument de cooperare pentru dezvoltare (ICD) drept 
echivalentă Consensului european din punctul de vedere al cadrului doctrinar care va articula 
noul ICD și, prin urmare, politica de dezvoltare a UE pentru perioada 2014-2020.

Orice încercare de revizuire a orientărilor și principiilor fundamentale ale politicii de 
dezvoltare a Uniunii ar trebui să implice instituțiile care au favorizat crearea acestora.

Înaltul Reprezentant ar trebui să își îndeplinească atribuțiile de concretizare a CPD prin 
intermediul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), în special cu ajutorul 
delegațiilor acestuia. Este necesară o declarație din partea Înaltului Reprezentant, prin care 
CPD să fie stabilită drept prioritate clară a acestui serviciu și prin care să se creeze puncte de 
lucru pentru CPD la nivelul delegațiilor, care să poată colabora îndeaproape cu ONG-urile, cu 
organizațiile societății civile și cu alți factori locali. Expertiza în domeniul politicii și 
practicilor de dezvoltare trebuie să fie prezentă la toate nivelurile instituționale, inclusiv la 
nivelul SEAE. S-ar putea adopta și orientări stricte pentru delegații, în ceea ce privește 
consilierea investitorilor europeni, în conformitate cu CPD.

Conceptul de prezență a UE a fost introdus în scopul creșterii vizibilității acțiunilor UE. 
Astfel, CPD devine și mai importantă, întrucât fiecare impact negativ va fi asociat tot mai 
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mult cu UE. Conceptul de prezență a UE nu ar trebui însă să contravină altor obiective ale 
politicii de dezvoltare formulate de UE, precum proprietatea. 

De asemenea, va trebui stimulată conștientizarea CPD la nivelul țărilor în curs de dezvoltare. 
În general, ar fi utilă crearea de puncte de lucru pentru CPD și în țările în curs de dezvoltare.
Acest lucru ar îmbunătăți colaborarea dintre UE și țările în curs de dezvoltare și ar putea 
contribui la rezolvarea problemelor care nu țin de competența UE, precum utilizarea 
impozitelor, taxelor și a sumelor de bani primite din străinătate în scopul incluziunii sociale 
etc. 

Cuantificarea CPD este fundamentală pentru evaluarea impactului politicilor UE în afara 
frontierelor acesteia. Totuși, având în vedere complexitatea acestui aspect, până în prezent nu 
există o metodologie comună de cuantificare a costurilor incoerenței. O soluție ar putea consta 
în completarea conceptului de „eficacitate a ajutorului” cu conceptul de „eficacitate a 
dezvoltării”, acesta fiind mai pertinent pentru cuantificarea PCD. „Eficacitatea ajutorului” 
fără „eficacitatea dezvoltării” este ca o tactică fără strategie. 

Utilizarea evaluărilor de impact de către Comisia Europeană (CE) încă este perfectibilă. 
Comitetul pentru evaluări de impact din cadrul CE vizează în prezent trei domenii de lucru: 
impactul ecologic, social și economic. Această clasificare ar trebui să includă și impactul 
extern al politicilor UE. Același lucru este valabil și pentru instituția similară înființată de PE. 

PE ar trebui să ia măsuri suplimentare pentru consolidarea instituțională a CPD în propriul său
domeniu de competență. Comisia pentru dezvoltare ar putea instituționaliza o cooperare 
regulată cu punctele de lucru pentru CPD din statele membre. Totodată, ar putea fi utilă 
formalizarea implicării altor comisii relevante pentru CPD, de exemplu prin stabilirea de 
puncte de lucru la nivelul comisiilor respective. O altă posibilitate ar putea consta în crearea 
obligatorie a unei secțiuni privind CPD în rapoartele DEVE adoptate ca răspuns la inițiativele 
UE. 

Finanțarea pentru dezvoltare

Următoarele măsuri ar putea fi utile din perspectiva CPD: reducerea numărului de rubrici 
bugetare și introducerea unor norme de punere în aplicare comune pentru Instrumentul de 
cooperare pentru dezvoltare (ICD) și Fondul european de dezvoltare (FED), fluidizarea 
procedurilor de aprobare, în special pentru acțiunile la scară mică sau planurile anuale de 
acțiune, dacă planurile multianuale au fost deja aprobate, precum și o implicare sporită a 
delegațiilor în proiectarea de programe regionale și tematice, în vederea creșterii 
previzibilității fluxurilor de asistență. 

În comunicarea sa din iunie 2011 privind cadrul financiar multianual, CE propusese 
extinderea atribuțiilor de control ale FED către PE. Se pare că CE a renunțat în prezent la 
această propunere, întrucât ea nu figurează în propunerea legislativă privind noul FED.

Comerțul

Elaborarea a două rapoarte separate de către CE, privind comerțul în general, respectiv 
privind comerțul și dezvoltarea, a reprezentat o șansă pierdută din punctul de vedere al CPD.
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Noul sistem de preferințe generalizate (SPG), astfel cum este prezentat de CE, nu mai este 
valabil pentru țările cu venituri mari sau cu venituri medii spre mari. Prin urmare, acesta nu 
include majoritatea țărilor latinoamericane, majoritatea țărilor din zona Caraibilor și câteva 
țări din Africa. Totodată, economii puternice precum cele ale Indiei, Chinei, Indoneziei și 
Thailandei vor fi în continuare eligibile, deși temporar, pentru aplicarea regimului SPG. În 
consecință, stabilirea produsului intern brut pe cap de locuitor ca unic criteriu de eligibilitate 
pentru SPG pare a fi o măsură injustă. Vor trebui abordate și problemele asociate acordurilor 
de parteneriat și celor de liber schimb, precum eliminarea a 18 țări din Regulamentul privind 
accesul pe piață. 

UE ar trebui să încerce să imprime un nou impuls achizițiilor publice durabile la nivel 
internațional, pentru a obține disocierea subvențiilor pentru asistență și a creditelor de 
dezvoltare, concomitent cu consolidarea sistemelor naționale de achiziții publice ale țărilor 
partenere sau cu încurajarea achizițiilor publice locale și regionale. 

PAC, securitatea alimentară și politica în domeniul pescuitului

Din perspectiva politicii de dezvoltare, s-ar putea propune o cu totul altă politică agricolă 
comună (PAC) decât cea prezentată în propunerile de reformă ale Comisiei Europene. Totuși, 
o serie de incoerențe au fost remediate cu ocazia reformelor anterioare ale PAC, iar tendința a 
continuat în actualele propuneri ale CE. Sprijinul acordat fermelor a fost în mare parte 
decuplat, iar rolurile mecanismelor de intervenție pe piață și ale restituirilor la export au fost 
reduse în mod semnificativ.

Anumite provocări nu ar putea fi însă abordate în contextul actualei reforme a PAC, cum ar fi, 
de exemplu, chestiunea consolidării lanțurilor de aprovizionare UE-ACP și a lanțurilor de 
aprovizionare chiar din cadrul țărilor ACP. În țările în curs de dezvoltare ar trebui încurajată 
utilizarea instrumentelor moderne de gestionare a pieței, precum transparența, dezvoltarea 
capacităților, schimbul de informații privind standardele, reglementările tehnice sau asistența 
cu privire la negocierea contractelor. 

În vederea îmbunătățirii CPD, negocierile acordurilor în domeniul pescuitului trebuie să se 
bazeze pe prioritățile țării contractante în ceea ce privește dezvoltarea durabilă a sectorului 
pescuitului și a întregii țări. Impactul politicii ar trebui monitorizat îndeaproape de către PE.

Schimbările climatice

Schimbările climatice nu constituie o provocare separată pentru CPD, ci mai degrabă un 
element fundamental care trebuie fluidizat în toate celelalte domenii politice, în vederea 
îmbunătățirii CPD. 

Trebuie acordată prioritate maximizării sinergiilor dintre politicile UE privind schimbările 
climatice și politicile de dezvoltare ale UE, mai ales în ceea ce privește instrumentele și 
tehnicile utilizate, efectele secundare negative neașteptate ale anumitor politici și dezvoltarea 
colaterală și/sau beneficiile de adaptare la schimbările climatice pentru țările în curs de 
dezvoltare. Următoarea ocazie în acest sens este conferința Rio+20, a cărei tematică se referă 
la crearea (a) unei economii ecologice în contextul eradicării sărăciei printr-o dezvoltare 
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durabilă și (b) a unui cadru instituțional pentru dezvoltarea durabilă.

În plus, schimbările climatice și impactul lor negativ ar trebui considerate o problemă de 
dezvoltare, cu implicații din punctul de vedere al discriminării pe criterii de gen, relevantă 
pentru toate sectoarele (social, cultural, economic și politic). Investițiile în educația pentru o 
dezvoltare durabilă, inclusiv combaterea schimbărilor climatice, constituie un domeniu în care 
ajutorul pentru dezvoltare poate atinge concomitent mai multe obiective, mai ales în ceea ce 
privește situația femeilor. 

CE nu a propus încă un model de calcul al schimbării indirecte a utilizării terenurilor. Este 
dificil de realizat o evaluare corespunzătoare a impactului politicilor UE în acest domeniu fără 
un astfel de model.

Obiectivul CPD ar trebui să se reflecte și în viitorul raport privind punerea în aplicare a noii 
politici privind responsabilitatea socială corporativă. 

Migrația

Comunicarea din 2011 privind abordarea globală în materie de migrație și mobilitate ar trebui 
aprobată, dacă este concepută în conformitate cu CPD. Raportul CE din anul 2009 privind 
CPD a evidențiat deja faptul că „introducerea condiționării asistenței nu este o modalitate 
eficientă de rezolvare a problemei, iar abordarea globală este cea mai bună soluție”.

Ar trebui acordată o atenție sporită participării depline a imigranților în societățile țărilor de 
destinație și susținerii integrării acestora la nivel local, inclusiv pe piața muncii. De asemenea, 
diaspora trebuie implicată ca agent de dezvoltare în facilitarea sumelor de bani trimise acasă, 
în combaterea exodului de creiere și risipei de creiere și în conceperea de propuneri privind 
migrația forței de muncă, care să aibă în vedere necesitățile țărilor de origine, ale țărilor de 
destinație și ale imigranților. De multe ori informațiile privind migrația cetățenilor UE par să 
lipsească sau să fie deficitare. Această problemă face deseori obiectul politicii electorale. 

Alte aspecte relevante pentru viitorul raport privind CPD sunt drepturile de proprietate, 
sănătatea, femeile, educația și asistența bugetară.

Concluzie

Numeroase incoerențe sunt studiate în mod adecvat. Principala problemă constă în absența 
voinței politice în situațiile în care interesele țărilor în curs de dezvoltare și cele ale țărilor 
dezvoltate par să intre în conflict. Aceste interese aparent conflictuale pot fi însă aliniate, în 
cazul în care se adoptă o perspectivă pe termen lung. 

Astfel, schimbările tectonice survenite la nivelul politicii internaționale ar putea ajuta și 
stimula CPD. În primul rând, acestea îi obligă pe politicieni să adopte decizii pe termen lung. 
Probabil că politicienii care nu fac acest lucru protejează o serie de interese minore pe termen 
scurt, însă UE va avea cu siguranță de suferit, pe termen lung, întrucât dezvoltarea globală ne 
interesează pe toți, nu numai întrucât dorim să avem și pe viitor relații bune cu țările în curs 
de dezvoltare, ci în principal întrucât avem nevoie de piețele emergente ale acestora și de 
resursele lor. 
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În al doilea rând, CPD se confruntă cu o altă problemă. De multe ori, conștientizarea nu este 
suficientă pentru schimbarea politicii. Clubul de la Roma și-a publicat raportul în urmă cu 
aproape 40 de ani, însă provocările cu care ne confruntăm sunt în continuare aceleași, întrucât 
populația preferă obiceiurile și privilegiile vechi deja existente. CPD se confruntă cu aceeași 
problemă, iar schimbările tectonice ne-ar putea ajuta în acest sens. Vechile certitudini dispar 
și, dintr-o dată, se face spațiu pentru un suflu proaspăt de abordări inovatoare. 

CPD va reuși într-un final, întrucât prezintă argumente mai bune și mai durabile. Doar 
politicile aliniate la CPD vor rezista probei timpului!

Afirmația potrivit căreia CPD a ajuns într-un punct mort, iar entuziasmul a dispărut este 
adevărată într-o anumită măsură. Pe termen lung, UE va trebui să se gândească la modalități 
pentru a avansa CPD la următorul nivel. O posibilitate ar putea fi reorganizarea serviciului de 
acțiune externă într-un serviciu pentru coerență externă, ale cărui principale obiective să fie 
dezvoltarea și securitatea globală. Aceleași măsuri s-ar putea lua și în cazul Comisiei pentru 
afaceri externe. Aceasta ar putea fi o modalitate de garantare a faptului că CPD este luată în 
considerare în mod serios în fiecare fază a procesului decizional. O măsură de o asemenea 
anvergură ar necesita, desigur, un volum mare de cercetări și discuții intense cu toate părțile 
interesate, însă ea ar putea constitui sprijinul de care are nevoie CPD.


