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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la coerența politicilor UE în favoarea dezvoltării și conceptul de „asistență 
oficială pentru dezvoltare plus” 
(2009/2218(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolele 9 și 35 din declarația comună a Consiliului și a reprezentanților 
guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului, a Parlamentului European și a 
Comisiei privind politica de dezvoltare a Uniunii Europene: „Consensul european”,1

– având în vedere articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (Tratatul 
de la Lisabona), care reafirmă faptul că UE ține seama de obiectivele cooperării pentru 
dezvoltare la punerea în aplicare a politicilor care pot afecta țările în curs de dezvoltare,

– având în vedere articolul 12 din Acordul de parteneriat ACP-CE (Acordul de la Cotonou),

– având în vedere strategia comună Africa-UE, adoptată la Lisabona în decembrie 2007,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Coerența politicilor în favoarea 
dezvoltării: accelerarea ritmului progreselor înregistrate în vederea atingerii Obiectivelor 
de dezvoltare ale mileniului” (SEC(2005)0455),

– având în vedere primul raport bienal al UE privind coerența politicilor în serviciul 
dezvoltării (COM/2007/0545) și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care îl 
însoțește (SEC (2007)1202),

– având în vedere raportul UE din 2009 privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării 
(COM(2009)0461 final) și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care îl însoțește 
(SEC(2009)1137 final),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Coerența politicilor în favoarea 
dezvoltării – Stabilirea cadrului de politică în vederea unei abordări la nivelul întregii 
Uniuni” (COM(2009)0458 final),

– având în vedere concluziile Consiliului din 21 și 22 decembrie 2004 privind agricultura și 
pescuitul,

– având în vedere concluziile Consiliului din 24 mai 2005 referitoare la accelerarea ritmului 
progreselor în vederea atingerii Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului,

– având în vedere concluziile Consiliului din 17 octombrie 2006 referitoare la integrarea 
preocupărilor legate de dezvoltare în procesul decizional al Consiliului,

– având în vedere punctul 49 din concluziile Președinției Consiliului European din 14 și 15 
decembrie 2006,

                                               
1 JO C 46, 24.2.2006, p. 1.
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– având în vedere concluziile Consiliului din 19 și 20 noiembrie 2007 privind coerența 
politicilor în favoarea dezvoltării,

– având în vedere punctul 61 din concluziile Președinției Consiliului European din 19 și 20 
iunie 2008,

– având în vedere concluziile Consiliului din 17 noiembrie 2009 privind coerența politicilor 
în favoarea dezvoltării,

– având în vedere documentul de strategie al OCDE din 1996 intitulat „Construirea 
secolului XXI: contribuțiile cooperării pentru dezvoltare” și declarația ministerială a 
OCDE din 2002 intitulată „Acțiuni pentru o agendă de dezvoltare comună”, precum și 
raportul său din 2008 intitulat „Elemente fundamentale pentru coerența politicii de 
dezvoltare”,

– având în vedere declarația ministerială privind coerența politicii de dezvoltare, adoptată de 
OCDE la 4 iunie 2008,

– având în vedere Declarația Mileniului a ONU din 2000 și cel de-al optulea obiectiv de 
dezvoltare al mileniului,

– având în vedere reuniunea ministerială a OMC din noiembrie 2001 și Consensul de la 
Monterrey din 2002,

– având în vedere Summitul mondial privind dezvoltarea durabilă din 2002 și Rezoluția 
adoptată de Adunarea Generală în cadrul Summitului mondial din 2005,

– având în vedere Rezoluția privind rolul Acordului de parteneriat de la Cotonou în 
abordarea crizei alimentare și financiare în țările ACP, adoptată în cadrul celei de-a 17-a 
Adunări parlamentare paritare1, organizate la Praga în perioada 4-9 aprilie 2009,

– având în vedere rezoluțiile sale care se bazează pe rapoarte întocmite de Comisia pentru 
dezvoltare: Rezoluția Parlamentului European din 23 martie 2006 privind impactul 
acordurilor de parteneriat economic (APE) asupra dezvoltării (2008/2162(INI))2; 
Rezoluția Parlamentului European din 1 februarie 2007 privind integrarea durabilității în 
politicile de cooperare pentru dezvoltare (2006/2246(INI))3; Rezoluția Parlamentului 
European din 25 octombrie 2007 privind situația relațiilor UE-Africa (2007/2002(INI))4; 
Rezoluția Parlamentului European din 17 iunie 2008 privind coerența politicii de 
dezvoltare și efectele exploatării de către UE a anumitor resurse naturale biologice asupra 
dezvoltării Africii de Vest (2007/2183(INI))5; Rezoluția Parlamentului European din 29 
noiembrie 2007 referitoare la dezvoltarea agriculturii africane - propunere pentru 
dezvoltarea agriculturii și siguranța alimentară în Africa (2007/2231(INI))6; și Rezoluția 

                                               
1 ACP-EU/100.568/09/fin.
2 JO C 292E, 1.12.2006, p. 291.
3 JO C 250E, 25.10.2007, p. 77.
4 JO C 263E, 16.10.2008, p. 633.
5 JO C 286E, 27.11.2009, p. 5.
6 JO C 297E, 20.11.2008, p. 201.
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Parlamentului European din 22 mai 2008 referitoare la acțiunile întreprinse în urma 
Declarației de la Paris din 2005 privind eficacitatea ajutorului (2008/2048(INI))1,

– având în vedere rezoluțiile sale care se bazează pe rapoarte întocmite de Comisia pentru 
comerț internațional: Rezoluția Parlamentului European din 23 mai 2007 privind ajutorul 
pentru comerț acordat de UE (2006/2236(INI))2 și Rezoluția Parlamentului European din 
1 iunie 2006 referitoare la comerț și sărăcie: elaborarea unor politici comerciale care să 
maximizeze contribuția comerțului la reducerea sărăciei (2006/2031(INI))3,

– având în vedere raportul CONCORD din 2009 intitulat „Evidențierea coerenței 
politicilor”,

– având în vedere studiul ActionAid din 2003 intitulat „(In)coerența politicilor Uniunii 
Europene de ajutor pentru țările în curs de dezvoltare: studiu de caz privind trei țări”,

– având în vedere studiul din 2006 al lui Guido Ashoff intitulat „Sporirea coerenței 
politicilor în favoarea dezvoltării: aspecte conceptuale, abordări instituționale și 
învățăminte în urma datelor comparative”,

– având în vedere raportul din 2007 al CEGPD intitulat „Mecanismele instituțiilor și statelor 
membre ale UE de promovare a coerenței politicilor în favoarea dezvoltării: raport final”,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare și avizele Comisiei pentru afaceri 
externe și Comisiei pentru comerț internațional (A7-0000/2010),

A. întrucât coerența politicilor în favoarea dezvoltării (CPD) presupune „depunerea de 
eforturi pentru a garanta că obiectivele și rezultatele politicilor de dezvoltare ale unui 
guvern nu sunt subminate de alte politici ale guvernului respectiv, cu impact asupra țărilor 
în curs de dezvoltare, și că aceste politici sprijină obiectivele de dezvoltare, în măsura în 
care acest lucru este posibil”4,

B. întrucât incoerența politicilor poate duce la ineficacitate, ineficiență și la pierderea 
credibilității politicilor de dezvoltare;

C. întrucât articolul 208 din Tratatul de la Lisabona prevede că reducerea sărăciei este 
obiectivul principal al politicii de dezvoltare a UE și întrucât CPD vizează îndeplinirea 
obiectivelor de cooperare în vederea dezvoltării ale Uniunii prin intermediul tuturor 
politicilor sale;

D. întrucât există cazuri de incoerență flagrantă în politicile comerciale, agricole, legate de 
pescuit, mediu, drepturile de proprietate intelectuală, migrare, finanțe, arme și materii 
prime ale UE;

                                               
1 JO C 279E, 19.11.2009, p. 100.
2 JO C 102E, 24.4.2008, p. 291.
3 JO C 298E, 8.12.2006, p. 261.
4 Coerența politicilor în favoarea dezvoltării: abordări instituționale: atelier tehnic - atelier OCDE organizat la 
Paris la 13 octombrie 2003.
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E. întrucât constrângerile pentru CPD sunt lipsa sprijinului politic, mandate neclare, resurse 
insuficiente, absența unor instrumente și indicatori eficienți de monitorizare, precum și 
neacordarea de prioritate CPD în cazul conflictelor de interese;

F. întrucât UE s-a angajat să atingă obiectivul ONU de a acorda 0,7% din venitul național 
brut (VNB) pentru asistența oficială pentru dezvoltare (AOD) până în 2015, iar obiectivul 
interimar de ajutor pentru fiecare stat membru al UE și pentru Uniune, în ansamblul său, 
este de 0,56% până în 2010;

G. întrucât Ombudsmanul European este mandatat să investigheze plângerile referitoare la 
cazurile de administrare defectuoasă din administrația europeană; întrucât Ombudsmanul, 
dl Diamandouros, a declarat, în special în contextul activităților de creditare externă ale 
BEI, că este dispus să își exercite competențele de a realiza anchete din proprie inițiativă, 
atunci când cetățeni din țări terțe, cu reședința în afara UE, îi adresează o plângere,

1. salută atenția sporită și angajamentul Comisiei, Consiliului și statelor membre față de 
CPD, așa cum reiese din raportul bienal;

2. reafirmă propriul său angajament de a consolida CPD în cadrul UE și în activitatea sa 
parlamentară;

3. reamintește responsabilitatea Uniunii Europene în ceea ce privește luarea în considerare a 
intereselor țărilor în curs de dezvoltare și ale cetățenilor acestora, pentru a preveni 
conflictul dintre interesele pe termen scurt ale țărilor donatoare și prioritățile în materie de 
dezvoltare ale țărilor beneficiare;

4. consideră că toate politicile UE cu impact extern trebuie să fie concepute pentru a sprijini 
lupta împotriva sărăciei, precum și respectarea drepturilor omului, inclusiv drepturile 
sociale, economice și de mediu și egalitatea de gen;

5. solicită mandate clare pentru a evalua CPD, scopuri operaționale clare și precise și 
proceduri detaliate pentru a îndeplini acest exercițiu;

6. subliniază necesitatea fundamentală de a aborda CPD ca un efort pe termen lung, pentru a 
garanta sprijinul continuu pentru CPD; subliniază importanța unei evaluări la timp a 
politicilor, pentru a evita impacturile negative asupra țărilor în curs de dezvoltare;

7. subliniază că decizia Consiliului de a selecționa cinci zone extinse pentru exercițiul CPD 
din 2009 nu ar trebui să înlocuiască monitorizarea celor 12 domenii politice tradiționale; 
mai mult decât atât, invită Comisia să identifice incoerențele, ori  de câte ori acestea apar, 
și să propună soluții;

8. este preocupat că „abordarea CPD plus” implică riscul ca UE să fie lipsită de foaia sa de 
parcurs pentru atingerea obiectivului de 0,7% CPD/PNB pentru 2015 și că aceasta va 
submina definirea CPD și accentul pus de aceasta pe eradicarea sărăciei, deoarece 
exagerează rolul altor fluxuri financiare pentru dezvoltare;
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9. solicită Comisiei să clarifice mai bine abordarea la nivelul întregii Uniuni și impactul 
acesteia asupra politicii de dezvoltare a UE; își exprimă îngrijorarea că această abordare ar 
putea fi inclusă în următoarele perspective financiare;

10. consideră necesară introducerea unei proceduri pentru plângeri, atât în cadrul UE, cât și în 
țările în curs de dezvoltare, cu privire la cazurile de nerespectare de către Uniune a 
angajamentului privind CPD; ia act de faptul că Ombudsmanul European, care este 
independent de Comisia Europeană, întocmește un raport anual și dispune de competențe 
de investigare, inclusiv din proprie inițiativă, în ceea ce privește plângerile din afara 
Uniunii, atunci când acestea se încadrează în domeniul său de competență;

11. invită Ombudsmanul și Comisia să conlucreze pentru a asigura disponibilitatea unui 
mecanism eficient de înregistrare a plângerilor privind incoerențele, folosind, de exemplu, 
criteriile de dezvoltare umană ale PNUD ca standard pentru evaluarea măsurilor și 
acțiunilor concrete;

12. invită Comisia să utilizeze repere clare și indicatori clari pentru a evalua CPD, de exemplu 
indicatorii de dezvoltare durabilă;

13. consideră că, în cazul în care acțiunile și măsurile din cadrul politicii de dezvoltare a UE 
nu respectă principiile și obiectivele stabilite la articolul 208 din Tratatul de la Lisabona, 
acest lucru constituie încălcarea unei obligații, în conformitate cu tratatele;

14. solicită încetarea subvențiilor la export, în ciuda încheierii cu succes a „Rundei de la 
Doha”, pentru a evita dumpingul produselor UE pe piețele din țările în curs de dezvoltare 
și pierderea economică pe care acesta o generează;

15. solicită scăderea drastică a tarifelor vamale în cazul importurilor provenite din toate țările 
în curs de dezvoltare și solicită Comisiei să aplice tarifele europene la importuri în funcție 
de respectarea standardelor în materie de muncă și de mediu stabilite la nivel internațional 
și de scutirea produselor provenite din comerțul echitabil de orice tarife la import;

16. solicită Comisiei să excludă din acordurile de liber schimb (ALB) și din negocierile APE 
orice cerere adresată țărilor în curs de dezvoltare de a adera la Convenția internațională 
pentru protecția noilor soiuri de plante, care restricționează accesul comunităților indigene 
la biodiversitate și menținerea de către acestea a biodiversității;

17. îndeamnă Comisia să pună capăt abordării TRIPS-plus în negocierile APE, pentru a 
permite țărilor în curs de dezvoltare să furnizeze medicamente la prețuri abordabile, în 
cadrul programelor naționale de sănătate publică;

18. salută introducerea mecanismelor de consolidare a CPD în cadrul Comisiei, și anume 
sistemul de consultare interdepartamental, procesul de evaluare a impactului, evaluarea 
impactului asupra dezvoltării durabile și Grupul interdepartamental pentru îmbunătățirea 
calității; întreabă totuși ce criterii a aplicat DG Dezvoltare atunci când a decis să pună 
capăt inițiativelor politice incoerente și solicită mai multă transparență în ceea ce privește 
rezultatul consultărilor interdepartamentale; solicită, de asemenea, ca Parlamentul 
European și țările în curs de dezvoltare să fie implicate mai îndeaproape în aceste 
mecanisme;
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19. solicită Comisiei să demareze studiile de impact mai devreme, și anume înainte ca 
procesul de elaborare a inițiativelor politice să fie deja foarte avansat, și să recurgă la 
studii documentate pentru realizarea acestora; solicită Comisiei să includă rezultatele 
studiilor de impact în documentele de strategie regională și națională ale Instrumentului de 
cooperare pentru dezvoltare (ICD);

20. invită Comisia să implice Parlamentul European în procesul de elaborare a raportului 
Comisiei privind CPD, de exemplu în ceea ce privește chestionarele, un calendar mai bun 
și luarea în considerare a rapoartelor din proprie inițiativă ale Parlamentului;

21. solicită Comisiei să implice delegațiile UE în activitatea sa legată de CPD, prin crearea 
unor punctele centrale responsabile de CPD în cadrul fiecărei delegații, pentru a 
monitoriza impactul politicilor UE la nivelul țarilor partenere; solicită includerea CPD în 
activitățile de formare a personalului;

22. invită Comisia să acorde comisarului pentru dezvoltare responsabilitatea deplină pentru 
programarea și punerea în aplicare a ajutorului în toate țările în curs de dezvoltare;

23. sugerează includerea CPD în revizuirea la jumătatea perioadei a ICD, în special în 
programele tematice relevante;

24. solicită includerea angajamentelor specifice referitoare la CPD în programul de lucru al 
tuturor președințiilor;

25. sugerează Consiliului să îmbunătățească activitatea structurilor existente pentru 
consolidarea CPD, de exemplu, prin organizarea mai multor reuniuni comune ale 
grupurilor de lucru și făcând programul de lucru accesibil publicului;

26. decide să elaboreze un raport bienal al Parlamentului European privind CPD; invită toate 
comisiile să redacteze rapoarte care să abordeze perspectiva de dezvoltare a comisiei lor 
respective;

27. încurajează adunările parlamentare comune existente, precum Adunarea parlamentară 
comună ACP-UE, să numească raportori permanenți pentru CPD și să elaboreze un raport 
anual privind CPD pentru a identifica incoerențele la nivelul politicilor;

28. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Coerența politicilor implică faptul că toate politicile UE trebuie să fie concepute pentru a 
sprijini nevoile în materie de dezvoltare ale țărilor în curs de dezvoltare. În ciuda 
angajamentului UE cu privire la CPD, politicile sale subminează obiectivele de dezvoltare în 
diferite moduri, de exemplu:

− în țările în curs de dezvoltare, piețele sunt invadate de produse europene puternic 
subvenționate, ceea ce contribuie la fragilizarea infrastructurii sociale și economice a 
acestor țări, exacerbând subnutriția și foametea și expunând fermierii locali la sărăcia 
structurală și dependența rapidă de ajutorul extern;

− mai multe țări, precum Malaysia, Indonezia și Columbia, precum și o serie de țări 
africane, au rezervat părți importante din suprafețele lor agricole pentru producția de 
agrocombustibili, pentru a răspunde necesității UE în materie de energie regenerabilă, în 
detrimentul securității alimentare și a biodiversității;

− acapararea masivă a terenurilor pentru producerea de agrocombustibili reprezintă o 
amenințare gravă pentru supraviețuirea micilor fermieri; peste 10 000 de hectare au fost 
defrișate pentru culturile de jatropha în nordul Ghanei; până la 60% din pământul fertil a 
fost alocat producției de agrocombustibili în Tanzania; 50 000 până la 200 000 de 
hectare fac obiectul negocierilor în Senegal și totuși, niciuna dintre aceste țări nu 
reușește să producă suficientă hrană pentru a acoperi consumul la nivel local;

− documentul „Europa globală: concurența la nivel mondial”, care cuprinde strategia UE 
în materie de comerț, indică faptul că strategiile politice bilaterale și regionale de liber 
schimb favorizează accesul UE la piețele de materii prime din țările în curs de 
dezvoltare, inclusiv la produsele agricole, deschizându-le pentru marile întreprinderi 
europene, în detrimentul micilor fermieri și al industriei incipiente;

− accesul țărilor în curs de dezvoltare pe piața europeană este, în practică, lăsat pe seama 
exportului de materii prime, care este mai puțin impozitat în comparație cu produsele 
prelucrate; această politică perpetuează rolul țărilor în curs de dezvoltare de furnizori de 
materii prime pentru industria europeană;

− liberalizarea financiară, inclusiv fluxurile financiare speculative și volatile, pe care țările 
în curs de dezvoltare le controlează în mică măsură, au generat o instabilitate 
semnificativă la nivel internațional, cu consecințe dezastruoase asupra economiilor 
țărilor în curs de dezvoltare;

− diferitele acorduri de asociere și de liber schimb aflate în curs de negociere în prezent 
riscă să liberalizeze sectorul serviciilor bancare și financiare în mod iresponsabil, 
amenințând comunitățile deja sărace prin servicii financiare nesigure, speculații, 
evaziune fiscală etc.;

− în 2009, Comisia Europeană a reintrodus subvențiile la export pentru produsele lactate, 
care sunt exportate în special în țările ACP, în timp ce, în același timp, piețele din țările 
sărace nu sunt protejate; de exemplu, prețurile la lapte de pe piața mondială domină 
prețurile din țările ACP, iar volatilitatea ridicată a prețurilor are consecințe grave asupra 
fermierilor locali și a industriei laptelui (inclusiv o creștere bruscă a dependenței de 
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importuri și subminarea prețurilor locale); în Nigeria, unde 80% din populație se ocupă 
cu creșterea vitelor, importurile de produse lactate au crescut de patru ori din 1996, 
importurile din UE reprezentând 65%; 

− în calitate de exportator major de arme, UE exportă sau facilitează transportul de arme 
peste frontierele sale; în timp ce UE alocă fonduri considerabile ajutorului pentru 
dezvoltare, aceasta exportă arme, direct sau indirect, acelorași țări în care se cheltuie 
milioane pe fondurile pentru dezvoltare (EU-15 alocă aproximativ 70 de miliarde de 
euro anual fondurilor pentru dezvoltare, în timp ce valoarea exporturilor de arme ale UE 
se ridică la aproximativ 360 de miliarde de euro anual);

− de asemenea, în cadrul noilor acorduri de parteneriat în domeniul pescuitului vor 
continua să existe cazuri de exploatare excesivă a stocurilor de pești, deoarece datele 
științifice fiabile necesare pentru determinarea capturii maxime durabile lipsesc adesea;
pescarii locali nu au acces prioritar la zonele de pescuit și vor fi în continuare afectați de 
concurența subvenționată a navelor europene; în acest caz, industria de prelucrare 
locală, care are valoarea adăugată potențială cea mai ridicată din lanțul de producție, 
primește un sprijin redus;

− UE a introdus dezvoltarea durabilă, despăduririle, declinul biodiversității care rezultă 
din acestea, schimbările climatice și reducerea sărăciei în fruntea agendei sale politice;
adaptarea Planului de acțiune comunitar privind aplicarea legislației, guvernanța și 
schimburile comerciale în domeniul forestier (FLEGT) cuprinde toate ingredientele 
necesare pentru o abordare politică coerentă în vederea dezvoltării durabile; totuși, UE 
nu a făcut multe progrese în ceea ce privește punerea în practică a acestor angajamente;
punerea în aplicare actuală a FLEGT nu va avea un rol semnificativ în combaterea 
exploatării forestiere ilegale și destructive;

− în ceea ce privește încălzirea globală, UE nu își reduce suficient de mult emisiile pentru 
a atinge obiectivul de 2oC, iar creșterea temperaturii globale va afecta în primul rând 
țările în curs de dezvoltare; țările UE ar trebui să compenseze până la 70% din emisiile 
lor și, până în prezent, există prea puține angajamente concrete pentru finanțarea 
combaterii schimbărilor climatice în țările în curs de dezvoltare și nu există o cooperare 
reală cu țările cel mai puțin dezvoltate în vederea transferului de tehnologie (majoritatea 
proiectelor din cadrul mecanismului de dezvoltare curată sunt realizate cu economiile 
emergente, cum ar fi China);

− luând în considerare doar de cazurile documentate de presă, numărul deceselor la 
frontierele UE din 1988 și până în prezent a ajuns la 14 794; în același timp, bugetul 
Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe 
(FRONTEX) s-a dublat între 2007 și 2009; bugetul UE alocat combaterii imigrării 
ilegale a crescut de șase ori în același interval de timp; câteva exemple ilustrează cât de 
importantă a devenit această politică: statele membre ale UE au efectuat 174 275 de 
extrădări în 2007; cele 27 de state membre au înregistrat aproximativ 240 000 de cereri 
de azil în 2008, fie 480 de cereri la un milion de locuitori; până la 73% dintre aceste 
cereri au fost respinse și doar 24 425 de solicitanți de azil (13%) au primit statutul de 
refugiat, 18 560 (10%) au primit protecție subsidiară și 8 970 (5%) au primit autorizație 
de ședere din motive umanitare;



PR\804536RO.doc 11/12 PE438.501v02-00

RO

Lista nu este completă și ar putea fi incluse mult mai multe cazuri de incoerență. În general, 
deși procesul privind CPD a început în 2005, nu s-au înregistrat multe progrese. Situația nu se 
va îmbunătăți dacă doar problemele individuale sunt soluționate: multe dintre incoerențele 
prezente sunt inerente sistemului. Interesele pe termen scurt ale UE prevalează asupra 
intereselor pe termen lung și a obiectivelor de dezvoltare.

Scopul general al  raportului este combaterea incoerențelor dominante și sublinierea 
problemelor de natură structurală referitoare la CPD. În plus, raportoarea speră să sporească 
gradul de sensibilizare cu privire la CPD în rândul instituțiilor UE, să implice într-o mai mare 
măsură Parlamentul în procesul Comisiei privind CPD și să îmbunătățească CPD în cadrul 
PE, acesta fiind motivul pentru care raportoarea a inclus o serie de angajamente pentru 
Parlament.

În sfârșit, una dintre principalele sugestii ale raportoarei este introducerea unui mecanism de 
înregistrare a plângerilor, care ar putea servi drept punct central al CPD în cadrul UE, care să 
primească plângerile și să elaboreze în mod independent rapoarte privind incoerențele legate 
de politici. Raportoarea sugerează ca Ombudsmanul să joace acest rol, ceea ce ar prezenta 
avantajul utilizării structurilor existente. În cazul în care administrația europeană, și anume, în 
acest caz în special Comisia, nu acționează în conformitate cu legislația sau încalcă drepturile 
omului, acest lucru reprezintă cel puțin un caz de administrare defectuoasă, pe care 
Ombudsmanul poate să îl investigheze și din proprie inițiativă, așa cum este menționat în mod 
explicit la articolul 228 alineatul (2) din TFUE. O astfel de anchetă din proprie inițiativă a 
condus, de exemplu, la adoptarea primelor norme referitoare la accesul public la documentele 
UE, prin deciziile adoptate de Consiliu, Comisie și (mai târziu) Parlament. 

Mai mult decât atât, încălcarea legislației și nerespectarea drepturilor omului ar reprezenta, în 
același timp, în mod clar, tipul de incoerență pe care Comunicarea Comisiei dorește să o evite. 
În sfârșit, aceasta ar contrazice obiectivele și principiile care guvernează politica Uniunii în 
domeniul dezvoltării, astfel cum este prevăzut la articolul 209 din TFUE.

În ceea ce privește rolul organismelor naționale de supraveghere din țările în curs de 
dezvoltare, Ombudsmanul nu s-ar afla în conflict de interese față de acestea, deoarece 
mandatul său se limitează la instituțiile și organismele Uniunii Europene - care, din nou, tind 
să depășească mandatul și competențele organismelor naționale de supraveghere.

Nu ar fi necesară nicio modificare a mandatului Ombudsmanului. Ombudsmanul și-a asumat 
public angajamentul de a folosi competențele de care dispune pentru a efectua anchete din 
proprie inițiativă, în cazul în care statutul plângerii ar fi singurul motiv pentru care o plângere, 
considerată în alte condiții admisibilă, ar fi declarată inadmisibilă. Un alt exemplu îl 
reprezintă Comisia pentru petiții din cadrul PE, care poate, însă nu este obligată, să trateze 
petițiile din partea cetățenilor care nu își au reședința într-un stat membru sau nu sunt 
resortisanți ai unui stat membru.

În cazul în care Ombudsmanul afirmă, ca răspuns la un apel specific din partea Parlamentului 
European, că este dispus să își utilizeze competențele de a efectua anchete din proprie 
inițiativă atunci când primește plângeri cu privire la cazurile de incoerență – cu obiective, 
principii și criterii relevante – privind acțiunile UE din domeniul politicii pentru dezvoltare, 
acest lucru nu înseamnă că Ombudsmanul va fi obligat să utilizeze aceste competențe pentru 
investigarea plângerilor cu privire la alte chestiuni, 
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În sfârșit, o înțelegere similară există deja: Memorandumul de înțelegere dintre Banca 
Europeană de Investiții și Ombudsman a fost menționat pentru prima dată în 2007 de 
Parlamentul European în raportul Sbarbati privind raportul anual referitor la activitățile 
Ombudsmanului European din 20061, pe baza a două amendamente depuse de Margrete 
Auken2.

                                               
1 A6-0301/2007
2 Salută declarația Ombudsmanului European privind intenția sa de a se ocupa de activitățile de creditare externă 
ale Băncii Europene de Investiții, folosindu-și atribuțiile de a desfășura anchete proprii și observă că 
Ombudsmanul va trebui să-și evalueze și să asigure capacitatea internă de a trata astfel de plângeri;
invită Ombudsmanul să ia în calcul posibilitatea încheierii unui Memorandum de înțelegere cu Banca Europeană 
de Investiții (BEI) privind modalitățile de cooperare între instituții în ceea ce privește exercitarea de către 
Ombudsman a competențelor sale de a investiga plângerile privind cazurile de administrare defectuoasă în 
activitățile BEI și consideră că BEI ar fi cea mai potrivită pentru a informa activ cetățenii interesați de proiectele 
finanțate de aceasta cu privire la posibilitatea de a adresa plângeri Ombudsmanului, inclusiv în cazul în care 
cetățenii respectivi sunt resortisanți ai unor țări terțe, cu reședința în afara UE;


