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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la creșterea impactului politicii de dezvoltare a UE
(2011/2047(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care 
stipulează că „obiectivul principal al politicii Uniunii în domeniul cooperării pentru 
dezvoltare îl reprezintă reducerea și, în cele din urmă, eradicarea sărăciei. Uniunea ține 
seama de obiectivele cooperării pentru dezvoltare la punerea în aplicare a politicilor care 
pot afecta țările în curs de dezvoltare”,

– având în vedere Declarația Mileniului a Organizației Națiunilor Unite din 8 septembrie 
2000,

– având în vedere Consensul de la Monterrey, adoptat la Conferința internațională privind 
finanțarea pentru dezvoltare, care s-a desfășurat la Monterrey (Mexic) în perioada 18-22 
martie 2002,

– având în vedere Consensul european privind dezvoltarea1,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării 
pentru dezvoltare2 [„Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare” (ICD)],

– având în vedere Codul de conduită al UE privind complementaritatea și diviziunea 
muncii în politica de dezvoltare3,

– având în vedere Declarația de la Paris privind eficacitatea ajutorului și Agenda pentru 
acțiune de la Accra,

– având în vedere inițiativa „Soclul de protecție socială”, lansată de Comitetul directorilor 
executivi din cadrul ONU (CDE) în aprilie 2009,

– având în vedere Raportul european privind dezvoltarea, intitulat „Protecția socială pentru 
o dezvoltare favorabilă incluziunii”, lansat la 7 decembrie 2010, 

– având în vedere Agenda Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind munca 
decentă și Pactul mondial al OIM pentru ocuparea forței de muncă, adoptate prin consens 
mondial la 19 iunie 2009 în cadrul Conferinței Internaționale a Muncii,

– având în vedere Cartea verde a Comisiei Europene din 10 noiembrie 2010, intitulată 
„Politica de dezvoltare a UE în sprijinul creșterii favorabile incluziunii și al dezvoltării 

                                               
1 JO C 46, 24.2.2006, p. 1. 
2 JO L 378, 27.12.2006, p. 41.
3 Concluziile Consiliului 9558/07, 15 mai 2007.
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durabile. Sporirea impactului politicii de dezvoltare a UE1,

– având în vedere rezoluțiile sale din 23 mai 2007 privind promovarea muncii decente 
pentru toți2, din 24 martie 2009 referitoare la contractele ODM3, din 25 martie 2010 
referitoare la efectele crizei financiare și economice mondiale asupra țărilor în curs de 
dezvoltare și asupra cooperării pentru dezvoltare4, din 7 octombrie 2010 referitoare la 
sistemele de sănătate din Africa Subsahariană și sănătatea mondială5, din 15 iunie 2010 
referitoare la progresele realizate în vederea atingerii Obiectivelor de dezvoltare ale 
mileniului: revizuire intermediară în vederea pregătirii pentru reuniunea la nivel înalt a 
ONU din septembrie 20106, din 25 noiembrie 2010 referitoare la Conferința ONU privind 
schimbările climatice de la Cancun (COP16)7, 

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare și avizele Comisiei pentru afaceri 
externe, Comisiei pentru comerț internațional, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și Comisiei pentru 
agricultură și dezvoltare rurală (A7-0000/2011),

A. întrucât reducerea și eradicarea sărăciei este obiectivul principal al politicii Uniunii în 
domeniul cooperării pentru dezvoltare, după cum este definit în Tratatul de la Lisabona;

B. întrucât Consensul european privind dezvoltarea reafirmă angajamentul UE privind 
eradicarea sărăciei și realizarea ODM, precum și principiile asumării și parteneriatului, 
eficacității ajutorului și coerenței politicilor în favoarea dezvoltării, care continuă să fie 
esențiale pentru îmbunătățirea impactului ajutorului pentru dezvoltare al UE;

C. întrucât sărăcia are multiple dimensiuni, incluzând nu doar dimensiunea economică, ci și 
cea umană, socio-culturală, politică, de protecție, de gen și de mediu, care trebuie 
abordate de politica de dezvoltare a UE;

O politică de dezvoltare cu impact puternic

1. salută eforturile de a elabora documente europene de strategie de țară pentru o mai bună 
coordonare între Comisie și statele membre; subliniază că procesul de programare trebuie 
să asigure punerea în aplicare a agendei privind eficacitatea ajutorului și respectarea 
dreptului de control democratic al Parlamentului European;

2. subliniază că, în conformitate cu conceptul asumării democratice, parlamentele, 

                                               
1 COM(2010)629 final.
2 JO C 102 E, 24.4.2008, p. 321.
3 JO C 117 E, 6.5.2010, p. 15.
4 JO C 004 E, 7.1.2011, p. 34.
5 Texte adoptate, P7_TA-PROV(2010)0355.
6 Texte adoptate, P7_TA(2010)0210.
7 Texte adoptate, P7_TA(2010)0442.
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autoritățile locale, societatea civilă și ceilalți actori implicați ar trebui să beneficieze de 
sprijin în îndeplinirea rolului care le revine în definirea strategiilor de dezvoltare, în 
tragerea la răspundere a guvernelor și în evaluarea rezultatelor dezvoltării;

3. insistă că nevoile trebuie să rămână un criteriu important pentru alocarea ajutorului 
pentru dezvoltare al UE; invită Comisia și statele membre să focalizeze fondurile 
asistenței oficiale pentru dezvoltare (AOD) spre țările cele mai sărace și spre păturile 
sociale cele mai sărace; 

4. subliniază necesitatea de a face distincția între nevoile de dezvoltare ale țărilor cel mai 
puțin dezvoltate (TPD) și cele ale țărilor cu venituri medii (TVM), în special donatorii 
emergenți; reamintește că 72% din populația săracă a lumii trăiește în TVM și că, prin 
urmare, trebuie continuate cooperarea și dialogul pentru a găsi soluții la sărăcia și 
inegalitatea persistentă; reiterează faptul că cooperarea în afara AOD cu TVM și 
partenerii strategici nu trebuie finanțată din bugetul pentru dezvoltare și așa destul de 
limitat;

5. subliniază importanța crucială a coerenței politicilor în favoarea dezvoltării (CPD) pentru 
punerea în aplicare a unei politici de dezvoltare cu impact puternic; invită Comisia să 
definească în mod clar responsabilitățile care țin de asigurarea aplicării obligației din 
Tratat referitoare la CPD, solicitând alocarea unor resurse suficiente în acest sens în 
cadrul Comisiei, al Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) și al delegațiilor 
UE;

Respectarea angajamentelor financiare

6. își reiterează poziția conform căreia trebuie atins obiectivul colectiv de alocare a 0,7% 
din venitul național brut (VNB) al Uniunii în favoarea AOD până în 2015; îndeamnă 
Comisia și statele membre să găsească noi surse de finanțare pentru dezvoltare; se opune 
oricărei extinderi a definiției AOD; 

7. consideră că valoarea adăugată a ajutorului pentru dezvoltare al Comisiei justifică o 
creștere semnificativă în termeni reali a bugetului alocat acestuia în cadrul viitorului 
CFM (cadru financiar multianual); 

8. îndeamnă la eforturi constante de educare și sensibilizare cu privire la dezvoltare în 
Europa; subliniază că acest lucru ar trebui privit ca o modalitate nu doar de a stimula 
sprijinul public în favoarea alocării de fonduri pentru dezvoltare, dar și de a permite 
fiecărui cetățean european să înțeleagă preocupările globale legate de dezvoltare;

Promovarea creșterii în favoarea celor săraci

9. admite că creșterea economică poate fi un motor important al dezvoltării; cu toate 
acestea, subliniază că impactul creșterii asupra eradicării sărăciei va fi mult mai puternic 
dacă se reduce inegalitatea; prin urmare, insistă ca asistența pentru dezvoltare a UE să fie 
direcționată spre creșterea în favoarea celor săraci, prin adoptarea unor măsuri destinate 
în mod specific acestora, pentru a crește partea lor din bogăția națională și pentru a le 
permite să devină o forță motrice a creșterii;
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10. subliniază că politicile UE ar trebui să faciliteze creșterea în sectoarele economice în care 
cei săraci își câștigă existența, cum ar fi agricultura sau sectorul informal; invită Comisia 
și statele membre să favorizeze măsurile care facilitează accesul persoanelor sărace la 
terenuri, piețe, credite și alte servicii financiare, precum și dezvoltarea competențelor;

11. sprijină eforturile de promovare a dezvoltării industriale, cu condiția respectării 
standardelor economice și de mediu;

12. sugerează ca UE și statele membre să sprijine într-un mod mai sistematic agenda privind 
munca decentă a OIM în țările în curs de dezvoltare, pentru a stimula crearea de locuri de 
muncă de înaltă calitate și protecția standardelor fundamentale ale muncii;

Dezvoltarea umană 

13. subliniază că asigurarea serviciilor sociale de bază este esențială pentru creșterea în 
favoarea celor săraci; solicită ca 20% din întreaga asistență a UE să fie alocată serviciilor 
sociale de bază, astfel cum sunt acestea definite de OCDE, cu accent special pe accesul 
liber la serviciile de bază în domeniul sănătății și educației;

14. salută inițiativa ONU privind un Soclu de protecție socială; invită Comisia și statele 
membre să îmbunătățească sprijinul acordat programelor naționale de protecție socială 
din țările în curs de dezvoltare și să elaboreze un cadru politic cuprinzător în acest sens;

15. își reiterează opinia conform căreia UE trebuie să sprijine țările partenere în elaborarea 
unor sisteme fiscale echitabile și eficiente, pentru a genera veniturile necesare protecției 
sociale și politicilor în favoarea celor săraci;

Implicarea sectorului privat

16. admite că dezvoltarea sectorului privat în țările în curs de dezvoltare este esențială pentru 
crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă, asigurând servicii și stimulând 
generarea bogăției; subliniază că, în conformitate cu agenda în favoarea celor săraci, 
ajutorul pentru dezvoltare al UE ar trebuie să se axeze pe încurajarea țărilor beneficiare 
pentru a crea un mediu favorabil IMM-urilor și microîntreprinderilor, precum și pe 
înlăturarea barierelor din calea reglementării sectorului informal, iar serviciile și 
dezvoltarea capacităților ar trebui să aibă în vedere în special întreprinzătorii mai săraci; 

17. subliniază că proiectele de investiții din țările în curs de dezvoltare în care este implicat 
sectorul privat și care sunt finanțate de UE ar trebui să respecte standardele de mediu, 
sociale și de transparență convenite la nivel internațional și să fie compatibile cu planurile 
de dezvoltare ale țărilor beneficiare; obiectează față de orice tip de cooperare cu entități 
private care ar putea contribui, direct sau indirect, la o formă de evaziune fiscală;

18. subliniază că sprijinul pentru sectorul privat trebuie să meargă mână în mână cu asistența 
acordată autorităților publice și parlamentelor din țările beneficiare pentru a le permite să 
reglementeze într-un mod mai eficient piețele, să promoveze transparența și buna 
guvernanță și să combată corupția;
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Schimbările climatice, energia și dezvoltarea durabilă

19. salută propunerea de a concentra cooperarea pentru dezvoltare asupra energiei durabile; 
insistă că accesul la energie pentru cei săraci și în vederea asigurării serviciilor publice și 
dezvoltării locale trebuie să reprezinte obiective principale ale proiectelor sprijinite de 
UE; 

20. sprijină eforturi mai sistematice pentru a integra măsurile legate de adaptarea la 
schimbările climatice și de reducere a riscurilor de dezastre;

21. își reiterează poziția conform căreia integrarea preocupărilor legate de schimbările 
climatice nu poate înlocui asigurarea de resurse noi și suplimentare pe care UE și ceilalți 
donatori le-au promis țărilor în curs de dezvoltare afectate de schimbările climatice;

Securitatea alimentară și agricultura

22. își reiterează poziția conform căreia UE ar trebui să focalizeze asistența pentru dezvoltare 
asupra promovării producției agricole durabile la scară redusă; subliniază necesitatea de a 
asigura în special accesul micilor agricultori la mijloace de producție (terenuri, credite, 
servicii de consultanță și consiliere), oportunități de prelucrare și comercializare, precum 
și accesul la piețele locale și transfrontaliere; 

23. insistă că UE trebuie să abordeze, de asemenea, cauzele fundamentale ale insecurității 
alimentare, inclusiv specula alimentară și „acapararea terenurilor”; reiterează faptul că 
politica agricolă comună trebuie să țină seama de obligația din Tratat de a asigura 
coerența CPD;

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

Introducere

Este momentul oportun pentru o dezbatere amplă la nivelul UE cu privire la viitorul politicii 
UE în materie de dezvoltare. Este important ca UE să își definească viziunea, ambițiile, 
obiectivele și instrumentele adecvate, înainte de a decide asupra poziției ajutorului pentru 
dezvoltare în cadrul viitorului cadru financiar multianual (CFM)1. Parlamentul și-a stabilit 
poziția sau pregătește în prezent rapoarte cu privire la unele chestiuni ridicate în Cartea verde 
a Comisiei privind politica de dezvoltare a UE în sprijinul creșterii favorabile incluziunii și al 
dezvoltării durabile2. Prin urmare, raportorul se va axa în prezentul document de lucru asupra 
elementelor care sugerează o schimbare a orientării, în special propunerile referitoare la 
„ajutorul cu impact puternic”, conceptul „creșterii favorabile incluziunii” și implicarea 
sectorului privat. În centru se vor afla viitorul contur al politicii de dezvoltare a UE și rolul 
Comisiei, mai degrabă decât statele membre. Pentru a evalua propunerile Comisiei, dispunem 
de un reper clar, și anume articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE). Obiectivul principal al ajutorului oferit de UE trebuie să fie reducerea și, în cele din 
urmă, eradicarea sărăciei. Consensul european privind dezvoltarea oferă, de asemenea, valori 
comune importante, cum ar fi drepturile omului și democrația, precum și principii comune, 
cum ar fi asumarea și parteneriatul, care rămân valabile. 

1. O politică de dezvoltare cu impact puternic

Aspecte privind calitatea

În vederea îmbunătățirii impactului politicii de dezvoltare a UE, Comisia propune trei criterii 
pentru selecția intervențiilor: (1) valoarea adăugată, (2) coordonarea anterioară a UE și (3) 
potențialul efectului de pârghie asupra realizării de reforme și/sau asupra altor surse de 
finanțare. Parlamentul a făcut întotdeauna apel la o mai bună coordonare și nu poate decât să 
sprijine eforturile de elaborare a unor documente europene de strategie de țară. Parlamentul ar 
trebui să încurajeze Comisia în toate eforturile de a-și asuma pe deplin rolul de coordonare 
prevăzut de Tratatul de la Lisabona (articolul 210 din TFUE). Îmbunătățirea coordonării și 
armonizarea ar trebui să se axeze pe principiul asumării responsabilității. Integrarea FED în 
bugetul UE ar fi un pas important în vederea unei mai bune coordonări între diferitele 
instrumente de ajutor ale UE. Totuși, aceasta nu trebuie să ducă la o reducere globală a 
cheltuielilor pentru dezvoltare sau la o pierdere a predictibilității pentru țările ACP. 

                                               
1 Cartea verde a Comisiei privind politica de dezvoltare a UE în sprijinul creșterii favorabile incluziunii și al 
dezvoltării durabile (COM(2010)0629 final) poate fi astfel văzută în contextul consultării lansate de Comisie cu 
privire la finanțarea acțiunilor externe după 2013.
2 A se vedea, de exemplu, Rezoluția Parlamentului European din 25 noiembrie 2010 referitoare la Conferința 
ONU privind schimbările climatice de la Cancun (P7-2010/0442), precum și (viitoarele) rapoarte DEVE 
referitoare la Cartea verde privind viitorul sprijinului bugetar al UE (2010/2300(INI)), la un cadru de politică al 
UE în vederea sprijinirii țărilor în curs de dezvoltare în eforturile acestora de a răspunde provocărilor pe care le 
ridică securitatea alimentară (2010/2100(INI)) sau raportul referitor la taxe și dezvoltare - cooperarea cu țările în 
curs de dezvoltare în ceea ce privește promovarea bunei guvernanțe în chestiuni fiscale (2010/2102(INI)). 
Viitorul raport al lui Gay Mitchell referitor la Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 de stabilire a unui instrument de 
finanțare a cooperării pentru dezvoltare: lecții învățate și perspective pentru viitor (2009/2149(INI)) va aborda 
solicitările parlamentare specifice legate de instrumentul ulterior ICD.
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Vizarea un impact puternic nu trebuie să ducă la o politică de dezvoltare cu aversiune față de 
riscuri, care se centrează doar pe „țările neproblematice”. „O valoare adăugată optimă și 
rentabilitatea” nu pot fi singurul etalon pentru selecția intervențiilor; nevoile trebuie să 
rămână un criteriu esențial. Ajutorul UE ar trebui să rămână axat pe țările cele mai sărace și 
pe păturile sociale cele mai sărace. 

Dacă angajamentele deja existente cu privire la eficacitatea ajutorului și coerența politicii 
pentru dezvoltare ar fi pe deplin realizate, impactul ajutorului UE ar avea mari beneficii. La 
patru ani de la publicarea Codului de conduită în materie de diviziune a muncii în cadrul 
politicii de dezvoltare, s-au înregistrat prea puține progrese în ceea ce privește clarificarea și 
consolidarea domeniilor Comisiei Europene cu avantaje comparative. Declarația de la Paris și 
Agenda pentru acțiune de la Accra ar trebui să fie incluse în procesul de programare, iar UE și 
statele membre ar trebui să joace în continuare un rol de prim plan în pregătirea Conferinței la 
nivel înalt de la Busan cu privire la eficacitatea ajutorului 2011. Predictibilitatea este un factor 
important al eficacității ajutorului. Abordarea UE privind contractele ODM oferă un model 
pozitiv care ar trebui dezvoltat în continuare.

Cartea verde recunoaște importanța coerenței politicilor în favoarea dezvoltării (CPD) pentru 
un impact puternic al ajutorului și pentru a se evita efectele negative din alte domenii politice, 
dar nu discută provocările rezultate din crearea SEAE. Arhitectura instituțională trebuie să 
asigure respectarea obligațiilor din Tratat referitoare la CPD și trebuie menținut caracterul 
distinctiv al politicii de dezvoltare. În acest scop, ar putea fi creat un serviciu sau o unitate 
specială sub controlul comisarului pentru dezvoltare, cu competențe orizontale specifice 
pentru CPD, nu doar în relația cu Comisia, ci și cu SEAE.

Buna guvernanță este esențială pentru un impact pozitiv al dezvoltării, iar UE are o experiență 
vastă în sprijinirea reformelor politice în paralel cu programele de ajutor. În cadrul acestei 
politici, este important să existe o abordare a guvernanței axată pe drepturile omului, 
democrație, statul de drept, combaterea corupției și rolul parlamentelor naționale și al 
societății civile în tragerea la răspundere a guvernelor și în evaluarea rezultatelor dezvoltării. 
Conceptul-cheie ar trebui să fie „asumarea democratică a responsabilităților”.

Impactul prin cantitatea ajutorului efectiv

Creșterea impactului ajutorului este importantă, dar aceasta nu poate fi un pretext pentru a 
reduce cantitatea ajutorului. În conformitate cu obligațiile din tratate, angajamentele 
internaționale, valorile și interesele pe termen lung ale UE, eradicarea sărăciei ar trebui să 
rămână un obiectiv-cheie al acțiunii externe comunitare. Pentru a atinge obiectivul colectiv de 
alocare a 0,7 % din VNB în favoarea asistenței oficiale pentru dezvoltare (AOD) până în 
2015, statele membre ale UE ar trebui să confere un caracter politic obligatoriu 
angajamentelor AOD și să convină asupra planurilor multianuale de acțiune, conform 
propunerii Comisiei. 

Există o „valoare adăugată” semnificativă a ajutorului la nivelul UE, după cum se admite în 
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cadrul Consensului european privind dezvoltarea1, astfel că proporția ajutorului european 
global canalizat prin bugetul UE nu ar trebui redusă. Aceasta justifică o creștere semnificativă 
în termeni reali a pachetelor destinate dezvoltării în cadrul viitorului CFM. Cetățenii sprijină 
politica de dezvoltare și rolul UE în acest sens: Nu ar trebui să subestimăm importanța valorii 
solidarității, mai ales în perioade de criză2. 

Pentru ca ajutorul pentru dezvoltare al UE să aibă un impact asupra eradicării sărăciei, acesta 
trebuie să fie strict legat de criteriile AOD, astfel cum sunt acestea definite de OCDE/CAD. 
Cooperarea în afara AOD poate deveni importantă în cazul țărilor cu venituri medii (TVM), 
dar trebuie să vină în completarea ajutorului efectiv pentru dezvoltare. La nivelul UE, o astfel 
de cooperare ar trebui canalizată printr-un instrument separat, pentru a asigura transparența. 
De asemenea, definirea AOD nu poate fi extinsă pentru a atinge obiectivul de 0,7% din VNB; 
acest lucru ar însemna doar un exercițiu statistic și nu ar genera fonduri „noi” pentru 
dezvoltare.

2. Dezvoltarea umană

Parlamentul a insistat întotdeauna asupra faptului că accesul la serviciile sociale de bază, în 
special cele de sănătate și educație, trebuie să rămână o piatră de temelie a ajutorului UE. 
Aceste sectoare sunt esențiale pentru atingerea ODM și pentru a facilita creșterea durabilă, 
fiind și domenii în care Comisia are o experiență specifică. Va fi nevoie de un reper cantitativ 
pentru a garanta că sectorul social nu este aplatizat de alte priorități: UE ar trebui să dedice cel 
puțin 20% din întreaga asistență pentru serviciile sociale de bază, astfel cum sunt acestea 
definite de OCDE, cu accent special pe accesul liber la serviciile de bază în domeniul sănătății 
și educației. De asemenea, o abordare a dezvoltării bazată pe drepturi ar contribui în mod 
semnificativ la creșterea impactului ajutorului UE în acest sector.

3. Creșterea favorabilă incluziunii și sărăcia

În centrul Cărții verzi se află propunerea de a reorienta politica de dezvoltare a UE spre 
promovarea creșterii favorabile incluziunii. Creșterea este un important motor al dezvoltării, 
iar accentul pe incluziune este binevenit, la fel și recunoașterea faptului că creșterea trebuie să 
fie un mijloc de a realiza obiectivul eradicării sărăciei. De asemenea, raportorul împărtășește 
opinia că diferențierea între țările în curs de dezvoltare este deosebit de importantă și că 
integrarea regională și facilitarea comerțului sud-sud sunt importante forțe motrice ale 
creșterii, Uniunea Europeană dispunând atât de experiența, cât și de instrumentele necesare în 
acest sens. 

                                               
1 Conform Consensului, valoarea adăugată provine din prezența UE la nivel mondial, expertiza sa în distribuirea 
ajutorului, rolul său în promovarea CPD și facilitarea coordonării, realizarea unor proiecte de mare amploare, 
sprijinul pentru democrație, drepturile omului, buna guvernanță și respectarea dreptului internațional, precum și 
rolul său în promovarea participării societății civile și a solidarității Nord-Sud, inclusiv prin educarea cu privire 
la dezvoltare. La acestea se adaugă vasta experiență a UE în acordarea de sprijin bugetar și sprijin pentru 
serviciile sociale, precum și în promovarea integrării și cooperării regionale.
2 Conform Eurobarometrului Special „Europenii, ajutorul pentru dezvoltare și Obiectivele de dezvoltare ale 
mileniului” (publicat în septembrie 2010), 89 % dintre europeni consideră că ajutorul pentru dezvoltare este 
foarte important sau destul de important.
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Cu toate acestea, există încă serioase preocupări legate de prezentarea noii orientării a politicii 
în cadrul Cărții verzi. În primul rând, accentul pe creștere – care se referă la măsuri 
economice cantitative – nu ar trebui să ducă la o înțelegere pur economică a sărăciei. Sărăcia 
este un fenomen multidimensional, care denotă excluderea oamenilor de la standarde de viață 
adecvate din punct de vedere social și înglobează o serie de privațiuni (economice, politice, 
culturale etc.) care trebuie vizate de politicile de dezvoltare. 

În al doilea rând, șocurile externe care afectează creșterea în numeroase țări, în special în 
Africa Subsahariană, nu au beneficiat de suficientă atenție. În acest sens, raportorul consideră 
că dezvoltarea industrială are un potențial enorm de transformare pentru economiile naționale 
și, spre deosebire de exporturile agricole sau extracția resurselor naturale, care expun 
economiile la șocuri, aceasta ar putea oferi un cadru mai amplu pentru creșterea pe termen 
lung a productivității.

În sfârșit și cel mai important, conceptul creșterii favorabile incluziunii rămâne vag definit și 
nu este destul de clar în ce mod se poate asigura „incluziunea”. Deși Cartea verde 
menționează faptul că o inegalitate sporită reduce în mod drastic ritmul reducerii sărăciei și 
are efecte negative semnificative asupra creșterii economice, acest lucru nu este reflectat 
suficient în măsurile propuse.

Constatările empirice binecunoscute ale economistului de frunte al Băncii Mondiale în 
materie de evoluție a sărăciei1 arată că creșterea a fost de șapte ori mai eficientă în reducerea 
sărăciei în țările în curs de dezvoltare dacă a fost însoțită de diminuări ale inegalității 
veniturilor, comparativ cu alte situații. De asemenea, se constată că un nivel de sărăcie mai 
redus are un impact pozitiv asupra creșterii ulterioare. Aceasta demonstrează nevoia de a 
aborda chestiunile care țin de distribuție: impactul ajutorului UE va fi semnificativ mai mare, 
iar sărăcia va fi abordată într-un mod mai eficient. 

Astfel, Comisia ar trebui să urmărească „creșterea în favoarea celor săraci”, pe baza abordării 
relative prin care politicile de dezvoltare și cooperarea se axează, în mod specific, pe cei 
săraci pentru a stimula contribuția acestora la creștere. De fapt, Europa reprezintă unul dintre 
cele mai bune exemple pe plan mondial de abordare a chestiunilor care țin de distribuție prin 
Statul social (printre altele, politici de cheltuieli fiscale și sociale), ceea ce a adus importante 
beneficii în ceea ce privește dezvoltarea economică și socială. Această experiență, înglobată și 
ca modelul social european, oferă o reală valoare adăugată, care ar putea fi aplicată ca 
instrument în cadrul politicii de dezvoltare a UE. Sprijinirea dezvoltării sistemelor de 
securitate socială și a unor sisteme fiscale echitabile, precum și promovarea agendei OIM 
referitoare la o muncă decentă ar reprezenta măsuri importante în concordanță cu această 
abordare.

4. Implicarea sectorului privat

Ca parte a strategiei sale de promovare a creșterii, Comisia propune atragerea mai multor 

                                               
1 Ravallion, Martin, 2001. „Growth, Inequality and Poverty: Looking Beyond Averages,” (Creștere, inegalitate și 
sărăcie: dincolo de medii) World Development, Elsevier, vol. 29(11), pag. 1803-1815, noiembrie.
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investiții din partea sectorului privat și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii ( a IMM-
urilor), inclusiv prin comasarea subvențiilor și a creditării. Sectorul privat este extrem de 
important pentru dezvoltarea durabilă, dar în unele cazuri, activitățile companiilor 
multinaționale au, din cauza anumitor circumstanțe, un impact negativ asupra sărăciei, 
drepturilor omului și mediului. 
De aceea, este important ca posibilele riscuri să fie evaluate și să fie definite criterii clare 
pentru sprijinirea proiectelor sectorului privat. În plus, trebuie să se clarifice care sector privat 
– străin sau național, lucrativ sau de altă natură – ar trebui să beneficieze de sprijin din partea 
bugetelor limitate pentru dezvoltare.

Cartea verde subliniază că investițiile trebuie „să vizeze să aducă beneficii unui număr cât mai 
mare de cetățeni din țara parteneră”. Pentru a alege opțiunile optime, ar trebui efectuată o 
evaluare ex-ante a impactului social și asupra sărăciei (EISS) pentru a asigura un impact mai 
mare asupra sărăciei și rezultate pozitive de dezvoltare. Cartea verde subliniază corect 
necesitatea de a sprijini IMM-urile și microîntreprinderile. Microfinanțarea are astfel un rol 
important și ar trebui să se asigure accesul la aceasta pentru grupurile defavorizate, cum ar fi 
minoritățile, micii agricultori și femeile. Pentru a realiza o creștere în favoarea celor săraci, 
trebuie ca aceștia să participe în calitate de promotori ai creșterii, nu doar ca beneficiari. 

În plus, abordarea UE ar trebui să se ghideze după următoarele principii:
- accentul pe finanțarea întreprinderilor naționale și atragerea de capital intern;
- aderarea la normele sociale și de mediu; 
- sprijin pentru guverne în vederea unei reglementări eficiente a piețelor și a unei fiscalități 

echitabile; 
- alinierea la planurile de dezvoltare ale țărilor beneficiare;
- negarea sprijinului pentru operațiunile care ar permite sau ar contribui în mod direct ori 

indirect la orice formă de evaziune fiscală;
- promovarea transparenței, a bunei guvernanțe și a combaterii corupției în țările 

beneficiare;
- noul accent pe creditare nu ar trebui să se facă în detrimentul nivelului subvențiilor.

5. Schimbările climatice, energia și dezvoltarea durabilă

Schimbările climatice și dezvoltarea sunt strâns legate, iar inițiativele pentru combaterea 
schimbărilor climatice și a sărăciei pot fi reciproc avantajoase. Ambiția Comisiei în vederea 
unei mai bune integrări a preocupărilor vizând schimbările climatice și reducerea riscului de 
dezastre (RRD) pentru a promova dezvoltarea economică durabilă este oportună și relevantă. 
Până în prezent, se pare că aproape nu există o evaluare sistematică a eforturilor întreprinse în 
vederea integrării adaptării și RRD în cadrul cooperării pentru dezvoltare. De aceea, ca prim 
pas, ar fi important de evaluat dacă intențiile exprimate de Comisie pentru a integra adaptarea 
și RRD au fost puse în aplicare și în ce măsură. Totuși, integrarea schimbărilor climatice nu 
poate înlocui oferirea de resurse noi și suplimentare pe care UE și ceilalți donatori le-au 
promis țărilor în curs de dezvoltare în vederea adaptării la schimbările climatice. Este de 
salutat focalizarea pe energiile regenerabile, în special în ceea ce privește sinergia cu crearea 
de locuri de muncă și dezvoltarea durabilă. Cu toate acestea, UE trebuie să se asigure că 
politicile aduc beneficii, în primul rând și înainte de toate, celor săraci și că îmbunătățirea 
accesului la energie sprijină dezvoltarea economică locală.
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6. Securitatea alimentară și agricultura

Cartea verde recunoaște faptul că securitatea alimentară și agricultura reprezintă un catalizator 
pentru dezvoltare și creștere, cu accent pe producția durabilă la scară redusă. Cu toate acestea, 
este regretabil faptul că nu abordează cauzele fundamentale ale insecurității alimentare în 
țările în curs de dezvoltare. Chestiunile adiacente „Agriculturii și securității alimentare” nu ar 
trebui abordate izolat, deoarece alți factori externi au un impact semnificativ asupra 
insecurității alimentare (de ex., specula alimentară, acapararea terenurilor etc.). Abordarea 
vizând lanțurile de valori în cadrul producției agricole este importantă, dar necesită 
îndeplinirea unor condiții preliminare, cum ar fi asigurarea accesului la mijloace de producție 
(terenuri, creditare, servicii de consultanță și consiliere), oportunitățile de prelucrare și 
comercializare, precum și accesul la piețele locale și transfrontaliere. De asemenea, ar trebui 
create condiții pentru o integrare mai echitabilă și mai durabilă a micilor agricultori în lanțul 
de valori din agricultură și pe piețe. Creșterea ar trebui să fie durabilă din punct de vedere 
ecologic, să respecte biodiversitatea și să prevină degradarea îngrijorătoare a terenurilor 
fertile. Prin urmare, UE ar trebui să promoveze practicile agro-ecologice și cu intervenții 
externe minime (LEI - low external input). Ar trebui să se dedice o finanțare adecvată pentru 
agricultură în cadrul viitoarelor programe geografice. Cheltuielile AOD pentru agricultură s-
au redus de la 17 % în 1980 la 5% în prezent, iar acest sector a fost neglijat de donatori timp 
de mulți ani. Raportorul consideră că acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului (APP) 
ar putea contribui la consolidarea politicilor în domeniul pescuitului ale țărilor partenere și la 
consolidarea capacității de a asigura un pescuit durabil în apele lor teritoriale și ocuparea 
locală a forței de muncă în acest sector.

Concluzie

Comisia a anunțat că viitoarea comunicare privind modernizarea politicii de dezvoltare a UE 
va include considerații legate de oportunitatea revizuirii Consensului european pentru 
dezvoltare. Trebuie subliniat că acest Consens este un document comun la care au subscris în 
mod formal cele trei instituții principale ale UE. Prin urmare, ar trebui să se evite o inițiativă 
„unilaterală”. În cazul în care Comisia consideră necesară revizuirea Consensului, ar trebui să 
inițieze consultări formale cu celelalte două instituții. Decizia de a revizui Consensul trebuie 
să se bazeze pe o analiză aprofundată a funcționării acestuia de la intrarea sa în vigoare, în 
decembrie 2005.

O politică europeană modernă pentru dezvoltare trebuie să beneficieze de înțelegerea și 
implicarea cetățenilor europeni, ceea ce necesită eforturi constante legate de educarea și 
sensibilizarea publicului cu privire la dezvoltare, pe baza valorilor referitoare la drepturile 
omului, democrație, toleranță, responsabilitate socială și egalitate între femei și bărbați. Ar 
trebui să i se permită fiecărui cetățean din Europa să înțeleagă preocupările legate de 
dezvoltarea globală și relevanța locală și personală, ceea ce ar aduce o contribuție importantă 
la creșterea sprijinului public în vederea cooperării pentru dezvoltare. 


