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Rezoluţia Parlamentului European din 1 iunie 2017 referitoare la Declarația comună a 

Parlamentului, a Consiliului și reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în 

Consiliu și a Comisiei referitoare la noul Consens european privind dezvoltarea - Lumea 

noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru (2017/2586(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere acordul la care au ajuns Consiliul Afaceri Externe (Dezvoltare), 

Comisia și Parlamentul cu privire la noul Consens european privind dezvoltarea - 

Lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru1, 

– având în vedere Consensul european privind dezvoltarea din decembrie 20052, 

– având în vedere articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și articolul 

208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 

– având în vedere Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, intitulată „Transformarea 

lumii în care trăim: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă”, adoptată la Summitul 

Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltarea durabilă care a avut loc la 25 

septembrie 2015, la New York, 

– având în vedere Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii 

Europene, publicată în iunie 2016, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 22 noiembrie 2016, intitulată „Propunere de 

nou Consens european privind dezvoltarea — Lumea noastră, demnitatea noastră, 

viitorul nostru” (COM(2016)0740), 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare, inclusiv cea din 22 noiembrie 2016 

referitoare la creșterea eficienței cooperării pentru dezvoltare3 și cea din 14 februarie 

                                                 
1  A se vedea documentul Consiliului 9459/2017. 
2  JO C 46, 24.2.2006, p. 1. 
3  Texte adoptate, P8_TA(2016)0437. 



 

 

2017 referitoare la revizuirea Consensului european privind dezvoltarea1, 

– având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură, 

1. salută propunerea Comisiei  de a revizui Consensul european privind dezvoltarea din 

2005 astfel încât să reflecte noul context global al dezvoltării după adoptarea Agendei 

2030 și a obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), precum și modificările survenite în 

structura juridică și instituțională a UE după adoptarea Tratatului de la Lisabona; 

2. subliniază importanța noului Consens european pentru dezvoltare ca document strategic 

esențial ce stabilește o viziune, valori și principii comune pentru UE și statele sale 

membre în ceea ce privește aplicarea Agendei 2030 în politicile lor de cooperare pentru 

dezvoltare;  

3. salută recunoașterea clară, de către noul consens, a faptului că obiectivul primordial al 

politicii de dezvoltare a UE este reducerea și, pe termen lung, eradicarea sărăciei, în 

conformitate cu articolul 208 din TFUE; reafirmă că acest lucru ar trebui realizat în 

deplină conformitate cu principiile cooperării eficiente în serviciul dezvoltării: asumarea 

de către țările în curs de dezvoltare a priorităților de dezvoltare, punerea accentului pe 

rezultate, pe parteneriate incluzive, pe transparență și pe răspundere; 

4. insistă asupra necesității unor mecanisme de responsabilizare pentru monitorizarea și 

implementarea ODD-urilor și a obiectivului de 0,7 % AOD/VNB (asistență oficială 

pentru dezvoltare/venit național brut); invită UE și statele sale membre să prezinte un 

calendar pentru realizarea treptată a acestor scopuri și obiective și să trimită anual 

Parlamentului European un raport privind progresele în acest sens; 

5. susține Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și reprezentanților 

guvernelor statelor membre reuniți în Consiliu și a Comisiei referitoare la noul Consens 

european privind dezvoltarea - Lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru; 

6. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă. 

 

                                                 
1  Texte adoptate, P8_TA(2017)0026. 


