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SUGESTII 

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru afaceri externe, care este comisie 

competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 

adoptată: 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 233/2014 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de finanțare a cooperării 

pentru dezvoltare în perioada 2014-20201 (Regulamentul ICD), 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 236/2014 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 11 martie 2014 de stabilire a normelor și procedurilor comune pentru 

punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru finanțarea acțiunii externe2, 

– având în vedere Concluziile Consiliului din 19 iunie 2017 privind angajamentul UE față 

de societatea civilă în ceea ce privește relațiile externe, 

– având în vedere Rezoluția sa din 22 octombrie 2013 referitoare la autoritățile locale și 

societatea civilă: angajamentul Europei față de sprijinirea dezvoltării durabile3, 

– având în vedere Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 15 

decembrie 2017 privind evaluarea intermediară a instrumentelor de finanțare externă 

(COM(2017)0720), 

– având în vedere Raportul special nr. 18/2014 al Curții de Conturi Europene privind 

sistemul de evaluare și sistemul de monitorizare axată pe rezultate implementate în 

cadrul EuropeAid, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și a principiilor generale 

privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de 

executare de către Comisie4, 

– având în vedere Regulamentul de procedură al Comitetului Instrumentului de cooperare 

pentru dezvoltare (Comitetul ICD), 

A. întrucât Regulamentul ICD prevede că se acordă competențe de executare Comisiei, în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011, și întrucât regulamentul prevede, de 

asemenea, că Comisia va fi asistată în acest sens de Comitetul ICD;  

B. întrucât elaborarea actelor de punere în aplicare presupune o fază pregătitoare internă a 

Comisiei — inclusiv o consultare interservicii — cu o durată semnificativă, care, de 

obicei, se întinde pe mai multe luni; 

C. întrucât proiectele de acte de punere în aplicare trebuie să fie transmise Consiliului și 

Parlamentului concomitent cu transmiterea acestora membrilor Comitetului ICD și 

                                                 
1 JO L 77, 15.3.2014, p. 44. 
2 JO L 77, 15.3.2014, p. 95. 
3 JO C 208, 10.6.2016, p. 25. 
4 JO L 55, 28.2.2011. p.  13. 
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întrucât articolul 3 din Regulamentul de procedură al Comitetului ICD prevede că 

proiectele de acte de punere în aplicare trebuie să fie transmise membrilor Comitetului 

ICD cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de reuniunea comisiei relevante;  

D. întrucât proiectele de acte de punere în aplicare ar trebui, prin urmare, să fie transmise 

Parlamentului cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de reuniunea Comitetului 

ICD și întrucât procedurile scrise pentru adoptarea de proiecte de acte de punere în 

aplicare constituie o excepție de la această regulă, în cazuri justificate corespunzător; 

E. întrucât Comisia consideră, în raportul său de evaluare intermediară, că actuala 

arhitectură a instrumentelor externe este, în general, adecvată scopului, 

F. întrucât Comisia a precizat, în raportul său de evaluare intermediară, că este dificil să se 

măsoare eficacitatea globală cu care instrumentele își ating obiectivele, în parte pentru 

că este dificil să se definească sisteme adecvate de monitorizare și evaluare la nivelul 

instrumentului (p. 10); întrucât, în Raportul său special nr. 18/2014, Curtea de Conturi a 

atras atenția asupra unor deficiențe majore ale sistemului de evaluare din cadrul 

EuropeAid; 

G. întrucât Regulamentul comun de punere în aplicare (CIR) conține dispoziții esențiale 

privind principiile eficacității dezvoltării și a ajutorului, spre exemplu cu privire la 

deblocarea ajutoarelor și la folosirea instituțiilor, sistemelor și procedurilor din statele 

partenere; 

H. întrucât UE a recunoscut importanța parteneriatelor cu organizațiile societății civile 

(OSC) în relațiile externe; întrucât acest lucru presupune implicarea OSC în 

programarea și punerea în aplicare a instrumentelor externe; întrucât până în prezent nu 

s-a putut asigura acest tip de implicare cu o componentă strategică mai pronunțată, 

1. reamintește că instrumentele de finanțare externă (IFE) ale UE sunt un set complex de 

instrumente care îi permit UE să sprijine și să consolideze acțiunea sa pe scena 

internațională, și că complexitatea lor este coordonată de Regulamentul privind normele 

comune de punere în aplicare, care asigură o abordare fără probleme și complementară 

pentru punerea în aplicare a tuturor instrumentelor; 

2. ia act de dificultățile întâmpinate de Comisie în demersurile sale de măsurare a gradului 

de realizare a obiectivelor; reamintește în acest context de observațiile Curții de Conturi 

Europene din Raportul său special nr. 18/2014 privind sistemul de evaluare și sistemul 

de monitorizare axată pe rezultate implementate în cadrul EuropeAid; solicită Comisiei 

să profite de această ocazie pentru a-și îmbunătăți sistemul de evaluare și monitorizare 

ținând seama de recomandările din partea Curții; relevă faptul că rapoartele speciale ale 

Curții de Conturi privind programele de dezvoltare ale UE au evidențiat rezultate 

preponderent pozitive; 

3. reamintește de importanța majoră a principiilor eficacității dezvoltării și a ajutorului în 

acțiunile externe, după cum este subliniat în Regulamentul comun de punere în aplicare, 

și solicită Comisiei să mențină aceste principii în toate măsurile pe care le va lua în 

urma raportului de evaluare intermediară; 

4. regretă că problema neimplicării OSC în programarea și punerea în aplicare a 
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instrumentelor externe nu a fost tratată în raportul de evaluare intermediară al Comisiei; 

solicită Comisiei să integreze o implicare mai strategică a OSC în toate instrumentele și 

programele externe, după cum au solicitat atât Consiliul, cât și Parlamentul European; 

5. solicită să se majoreze resursele disponibile pentru ajutorul pentru dezvoltare, întrucât 

procentul de 0,7 % din VNB pentru AOD este un angajament al UE care nu a fost încă 

îndeplinit și întrucât nivelul actual al resurselor financiare nu este suficient pentru a 

pune în aplicare Agenda 2030; 

6. solicită desfășurarea unui exercițiu legat de lecțiile învățate pentru a identifica 

deficiențele care afectează coordonarea între instrumentele UE de finanțare externă și 

instrumentele de finanțare ale altor instituții internaționale, precum Banca Mondială, 

Fondul Monetar Internațional și alte instituții financiare/de dezvoltare și a îmbunătăți 

această coordonare, astfel încât să se creeze sinergii și să se maximizeze impactul 

instrumentelor de finanțare în țările în curs de dezvoltare; 

7. consideră că este esențial ca Parlamentul să dispună de suficient timp pentru a fi în 

măsură să își exercite funcția de control în mod adecvat și corespunzător cu privire la 

proiectele de acte de punere în aplicare; 

8. consideră că, având în vedere intervalul de timp în care proiectele de acte de punere în 

aplicare se află în pregătire înainte de a ajunge la Comitetul ICD, nerespectarea 

termenului de 20 de zile pentru transmiterea documentelor către Parlament și Consiliu 

în faza finală de adoptare a actului de punere în aplicare nu poate fi justificată; 

9. regretă, prin urmare, că termenul de 20 de zile calendaristice nu este întotdeauna 

respectat, și consideră că dreptul său de control este afectat;  

10. reamintește, în perspectiva revizuirii Acordului de la Cotonou ce urmează a fi efectuată, 

importanța unei respectări stricte a termenelor pentru proiectele de amploare 

continentală prevăzute în cadrul programului panafrican, care își propun să sprijine 

parteneriatul strategic dintre UE și Africa; 

11. solicită depunerea tuturor proiectelor de măsuri de punere în aplicare cu cel puțin 20 de 

zile în avans și solicită Comisiei să modifice Regulamentul de procedură al Comitetului 

ICD pentru a extinde acest termen de 20 zile pentru depunere, facilitând astfel 

competențele de control ale Parlamentului;  

12. solicită, de asemenea, consolidarea mecanismelor de control parlamentar pentru toate 

IFE, precum și pentru instrumentele pentru punerea lor în aplicare, cum ar fi fondurile 

fiduciare, care îi permit Parlamentului să se implice în mod real în programarea 

fondurilor și în examinarea punerii în aplicare a acestora;  

13. solicită ca, în cazul folosirii ajutorului pentru dezvoltare pentru a atrage investiții din 

sectorul privat, să se asigure transparența, responsabilitatea, controlul, adiționalitatea 

pentru dezvoltare, precum și respectarea principiilor eficacității dezvoltării și a 

ajutorului și a unor standarde sociale, de mediu și privind drepturile omului ambițioase; 

14. solicită ca fondurile fiduciare, care nu se află sub controlul Parlamentului, să fie incluse 

în bugetul Uniunii Europene; 
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15. subliniază că transparența și responsabilitatea ar trebui să stea la baza abordării UE 

privind implicarea sectorului privat în dezvoltare și că este esențial să se garanteze că 

entitățile private care beneficiază de AOD din partea UE - fie prin finanțare mixtă, fie 

prin garanții - respectă drepturile omului, standardele sociale și de muncă, precum și 

mediul înconjurător; 

16. subliniază că alocarea ajutorului către o țară nu ar trebui să depindă de acordurile UE 

privind migrația și că fondurile nu ar trebui să fie redirecționate din țările și regiunile 

sărace către țările de origine ale migranților sau către cele de tranzit spre Europa pentru 

simplul fapt că acestea sunt situate pe ruta de migrație. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Raportul AFET referitor la punerea în aplicare a IFE, intitulat „Evaluarea intermediară din 

2017 și viitoarea arhitectură post-2020” cuprinde cele cinci instrumente de finanțare externă 

(IFE) ale UE care intră în sfera de competență a Comisiei AFET1, precum și Regulamentul 

comun de punere în aplicare (CIR), care stabilește dispozițiile de punere în aplicare orizontală 

a acestor cinci instrumente și ale unui instrument suplimentar, Instrumentul de cooperare 

pentru dezvoltare, care intră în sfera de competență a Comisiei DEVE.  

 

Revizuirea la jumătatea perioadei a ICD, precum și arhitectura sa post-2020 sunt tratate în 

raportul separat de punere în aplicare al Comisiei DEVE2 și se află în afara domeniului de 

aplicare al prezentului aviz.  

 

Pentru dispozițiile CIR referitoare la toate cele șase IFE sau în mod specific la ICD, Comisia 

pentru dezvoltare este pe cale de a elabora un aviz în temeiul articolului 54 din Regulamentul 

de procedură. Informațiile conținute în prezentul aviz privesc exclusiv aspectele care decurg 

din CIR.  

  

                                                 
1 Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului; Instrumentul european de vecinătate; 

Instrumentul de asistență pentru preaderare; Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace; și Instrumentul de 

parteneriat. 
2 Punerea în aplicare a Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare, a Instrumentului pentru ajutor umanitar și 

a Fondului european de dezvoltare. 
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