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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Politica de dezvoltare a UE oferă avantaje evidente Uniunii, deoarece contribuie la stabilitatea 
geopolitică globală, diminuează presiunile generate de migrație și deschide noi piețe 
comerciale. În lumina celor de mai sus, aceasta are, de asemenea, drept scop principal 
reducerea sărăciei și promovarea dezvoltării sociale și economice durabile a țărilor în curs de 
dezvoltare și a cetățenilor acestora.  

Prin urmare, deși este de la sine înțeles că Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate și Serviciul pentru acțiunea externă vor conlucra pentru a 
sprijini politicile Uniunii în domenii precum afacerile externe, comerțul și securitatea, nu 
putem porni de la premiza că noul serviciu va acorda aceeași importanță atingerii obiectivelor 
politicii de dezvoltare a UE și a Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. 

Prin urmare, considerăm că este esențial să se facă referire în mod explicit la dezvoltare în 
avizul Parlamentului, mai precis la obligațiile care revin UE în virtutea Tratatului privind 
Uniunea Europeană, astfel cum decurge din Tratatul de la Lisabona de a depune eforturi în 
vederea eradicării sărăciei și de a asigura coerența politicilor în interesul țărilor în curs de 
dezvoltare, precum și la importanța susținerii cooperării pentru dezvoltare ca domeniu politic 
autonom, la egalitate cu alte politici din domeniul relațiilor internaționale și cu arhitectura 
politică și administrativă căreia trebuie să-i corespundă.  

SUGESTII

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

Considerentul Da (nou)

Da. întrucât, în temeiul Tratatului de la Lisabona, politica de cooperare pentru dezvoltare
a UE și politicile statelor membre trebuie „să se completeze și să se susțină reciproc”;  
întrucât aceasta ar trebui să clarifice mai bine diferența dintre rolurile Comisiei și 
cele ale statelor membre, să reducă suprapunerile, să asigure o mai strânsă 
coordonare între donatori și o mai bună repartizare a activității în scopul creșterii 
eficienței ajutorului și a rentabilității; 

Considerentul Db (nou)

Db. întrucât Serviciul european pentru acțiunea externă (SEAE) ar trebui să contribuie la 
creșterea vizibilității UE ca principal partener al națiunilor în curs de dezvoltare și să 
aibă drept punct de plecare relațiile strânse ale UE cu țările în curs de dezvoltare, 
întemeiate pe statutul acesteia de cel mai important donator de asistență oficială 
pentru dezvoltare și de ajutor umanitar, precum și de principal partener comercial al 
țărilor în curs de dezvoltare;

Considerentul Dc (nou)
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Dc. întrucât Tratatul de la Lisabona prezintă cooperarea pentru dezvoltare drept domeniu 
politic autonom, cu obiective specifice și statut egal cu alte politici externe, 
nesubordonat în niciun mod politicii externe, de securitate sau de apărare, 
recunoscând în egală măsură importanța coerenței politicii pentru dezvoltare și 
coerența dintre diferitele acțiuni externe ale UE;   

Considerentul Dd (nou)

Dd. întrucât eradicarea sărăciei constituie unul dintre obiectivele generale ale Tratatului 
privind Uniunea Europeană în versiunea care decurge din Tratatul de la Lisabona în 
domeniul relațiilor internaționale [articolul 21 alineatul (2) litera (d)] și obiectivul 
principal al politicii pentru dezvoltare a Uniunii, astfel cum se stabilește la articolul 
208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; întrucât articolul 208 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene adresează UE solicitarea 
suplimentară de a „ține seama de obiectivele cooperării pentru dezvoltare la punerea 
în aplicare a politicilor care pot afecta țările în curs de dezvoltare”; întrucât toate 
activitățile SEAE legate de țările în curs de dezvoltare trebuie, prin urmare, să 
sprijine eradicarea sărăciei;

Punctul 4 – litera b

(b) SEAE ar trebui să fie structurat într-un mod care să contribuie la creșterea coerenței
acțiunii externe a Uniunii și a reprezentării sale în relațiile externe, iar în acest scop, în 
special serviciile care se ocupă de relații externe într-un sens strict și posturile de 
funcționari superiori din delegațiile prezente în țări terțe ar trebui transferate în cadrul 
SEAE; pe parcursul evoluției acestuia, se poate lua în considerare și posibilitatea 
transferării în cadrul SEAE și a altor tipuri de funcții;

Punctul 4 – litera c

(c) cu toate acestea, nu este necesar să se retragă direcțiilor generale ale Comisiei toate 
responsabilitățile pe care le au în materie de relații externe; în special în domeniile în 
care Comisia dispune de puteri executive, trebuie menținută integritatea politicilor 
comunitare actuale care au și o dimensiune externă; Comisia ar trebui să asigure un 
model specific pentru departamentele interesate, cum ar fi DG Comerț, DG Extindere și 
DG Dezvoltare și Relații cu țările din Africa, Pacific și Caraibe, EuropeAid, Oficiul 
Umanitar al Comunității Europene, departamentul pentru drepturile omului și 
democrație, departamentul pentru asistența electorală, precum și serviciile cu 
orientare externă din cadrul DG Afaceri Economice și Financiare;

Punctul 4 – litera da (nouă)

(da) Colegiul Comisarilor trebuie să numere printre membrii săi un comisar independent 
pentru dezvoltare și ajutor umanitar, care să beneficieze de un statut egal cu alți 
comisari responsabili de alte politici din domeniul relațiilor internaționale; acest 
comisar trebuie să răspundă  atât de elaborarea, cât și de punerea în aplicare a 
politicii de cooperare pentru dezvoltare, conlucrând îndeaproape cu Înaltul 
Reprezentant, atât în statele ACP, cât și în alte țări în curs de dezvoltare;
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Punctul 4 – litera db (nouă)

(db) prin extensie, trebuie să existe, în cadrul Comisiei, o direcție generală pentru 
dezvoltare unică și distinctă, responsabilă de elaborarea politicilor, acordarea de 
consultanță privind politicile și implementarea politicii de cooperare pentru 
dezvoltare a Uniunii; direcția generală respectivă, precum și întregul personal care 
execută politica pentru dezvoltare a Uniunii, atât la Bruxelles, cât și în delegațiile din 
străinătate, trebuie să răspundă în fața Comisarului pentru dezvoltare;  

Punctul 5 – litera ca (nouă)

(ca) SEAE trebuie să dispună de un număr suficient de specialiști în domeniul dezvoltării 
proveniți de la ministerele naționale și de la Direcția Generală Dezvoltare din cadrul 
Comisiei; funcționarii direcției generale în cauză trebuie să primească instrucțiuni de 
la Comisarul pentru dezvoltare;

Punctul 6 – litera b

(b) ar trebui să fie împărțit în mai multe direcții, responsabile fiecare de un domeniu 
important, din punct de vedere geostrategic, pentru relațiile externe ale Uniunii, precum 
și în alte direcții, responsabile de chestiuni legate de politicile de dezvoltare, securitate 
și apărare, de gestionarea civilă a crizelor, de chestiuni multilaterale și orizontale, 
inclusiv cele referitoare la drepturile omului și aspectele administrative;


