
AD\703217RO.doc PE398.683v02-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru dezvoltare

2007/2286(INI)

15.1.2008

AVIZ
al Comisiei pentru dezvoltare

destinat Comisiei pentru afaceri constitu�ionale

privind Tratatul de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană �i a 
Tratatului de instituire a Comunită�ii Europene
(2007/2286(INI))

Raportor pentru aviz: Thijs Berman



PE398.683v02-00 2/6 AD\703217RO.doc

RO

PA_NonLeg



AD\703217RO.doc 3/6 PE398.683v02-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru afaceri constitu�ionale, competentă în 
fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezolu�ie ce urmează a fi adoptată:

1. ia act de prevederea conţinută în articolul 9 C alineatul (6) al Tratatului de la Lisabona 
(noul Tratat), potrivit căreia „Consiliul Afaceri Externe elaborează ac�iunea externă a 
Uniunii, în conformitate cu liniile strategice stabilite de Consiliul European, �i asigură 
coeren�a ac�iunii Uniunii”, iar articolul 9 E alineatul (4) prevede că vicepre�edintele 
Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe �i politica de securitate 
„asigură coeren�a ac�iunii externe a Uniunii”;

2. salută faptul că noul tratat, în Capitolul V, Titlul I, articolul 10A alineatul2, include în 
mod explicit în rândul obiectivelor ac�iunii externe a Uniunii promovarea „dezvoltării 
durabile pe plan economic, social �i de mediu a �ărilor în curs de dezvoltare, cu scopul 
primordial de a eradica sărăcia” �i acordarea „de asisten�ă popula�iilor, �ărilor �i 
regiunilor care se confruntă cu dezastre naturale sau provocate de om”;

3. salută faptul că, în Tratatul privind func�ionarea Uniunii Europene (TFUE), Partea a 
cincea („Ac�iunea externă a Uniunii”), Titlul III („Cooperarea cu �ările ter�e �i 
ajutorul umanitar”), politica Uniunii în domeniul cooperării pentru dezvoltare este 
considerată drept domeniu independent, acordându-i-se aceea�i importan�ă ca �i 
celorlalte politici;

4. salută, de asemenea, recunoaşterea, în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 
(articolul 188 J) a statutului de politică comunitară distinctă al ajutorului umanitar, UE 
situându-se în fruntea clasamentului mondial al donatorilor în ceea ce priveşte acordarea 
de ajutor umanitar; constată că, în urma acestui fapt şi a unui proces intens de analiză 
comună, cele trei instituţii comunitare au ajuns, la 18 decembrie 2007,  la un consens 
european privind ajutorul umanitar;

5. salută faptul că TFUE (articolul 188 D) recunoa�te că „reducerea �i, în cele din urmă,
eradicarea sărăciei”constituie obiectivul principal al politicii de dezvoltare a Uniunii; 
subliniază că acest obiectiv principal trebuie să se înscrie în contextul îndeplinirii 
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, ca urmare a angajamentului asumat de 
comunitatea interna�ională la Summitul Mileniului din 2000;

6. salută faptul că noul tratat include prevederi obligatorii privind protecţia drepturilor 
copilului în rândul obiectivelor interne şi externe ale Uniunii Europene;

7. salută cerin�a impusă de TFUE (articolul 188 D) potrivit căreia „politica de cooperare 
pentru dezvoltare a Uniunii �i politicile statelor membre se completează �i se sus�in 
reciproc”, statele membre �i Uniunea trebuind să depună eforturi în vederea 
îmbunătăţirii coordonării donatorilor şi a repartizării sarcinilor, măsuri care vor contribui 
la sporirea eficien�ei asisten�ei;

8. speră ca această condi�ie privind complementaritatea reciprocă între Uniune �i statele 
membre să conducă la clarificarea rolurilor care le revin Comisiei �i statelor membre, 
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potrivit recomandării adresate de Comitetul de asisten�ă pentru dezvoltare al OCDE în 
evaluarea inter pares din iunie 2007, deschizând totodată calea către o solidă politică 
comună de dezvoltare, care să permită o mai bună coordonare a politicilor diverselor state 
membre şi  evitarea suprapunerilor între ac�iunile diverselor state membre �i cele 
întreprinse de Comisie, contribuind astfel la îmbunătă�irea raportului costuri-beneficii 
�i a eficacită�ii asisten�ei;

9. ia act, de asemenea, de faptul că, în conformitate cu articolul 188 D al TFUE, „Uniunea 
�ine seama de obiectivele cooperării pentru dezvoltare la punerea în aplicare a politicilor 
care pot afecta �ările în curs de dezvoltare”; subliniază că Uniunea nu-�i va putea 
îndeplini obiectivele în materie de dezvoltare, iar valorile Uniunii, astfel cum sunt 
definite în noul tratat, nu vor fi transpuse în practică decât în cazul în care coeren�a 
politicilor în materie de dezvoltare este tratată drept o prioritate absolută; subliniază că 
evaluarea la jumătatea perioadei a Politicii agricole comune ar trebui să conducă la 
adoptarea unor măsuri concrete �i decisive, precum eliminarea treptată �i rapidă a 
tuturor subven�iilor care contribuie la distorsionarea schimburilor comerciale, măsuri 
destinate să asigure o coeren�ă deplină cu obiectivele politicii de dezvoltare a UE; 

10. insistă, în scopul asigurării coeren�ei politicilor în materie de dezvoltare, asupra 
necesită�ii înfiin�ării, la nivel administrativ, a unei Direc�ii Generale pentru 
Dezvoltare, având drept responsabilită�i elaborarea, acordarea de asisten�ă �i 
gestionarea în materie de politici din domeniul cooperării pentru dezvoltare �i a creării, 
la nivel politic, a unei func�ii de Comisar responsabil cu politica de profil a UE în toate 
�ările în curs de dezvoltare, care să fie în măsură să promoveze interesele politicii 
respective în cadrul Colegiului Comisarilor �i al rela�iilor cu Consiliul;

11. invită Comisia să îndrepte actualele inconsecven�e în ceea ce prive�te structura �i 
competen�ele direc�iilor sale generale, atât la nivel politic, cât �i bugetar; solicită ca 
Direc�iei Generale pentru Dezvoltare să i se atribuie competenţe pentru întreaga sferă a 
cooperării pentru dezvoltare a UE, inclusiv pentru cooperarea cu �ările în curs de 
dezvoltare care nu fac parte din grupul ACP, iar EuropeAid să fie integrată în cadrul 
Direc�iei Generale pentru Dezvoltare;

12. invită Comisia �i Consiliul, având în vedere faptul că rela�iile externe actuale �i 
viitoare ale UE gravitează în jurul cooperării pentru dezvoltare, să garanteze o 
reprezentare adecvată a exper�ilor în domeniul dezvoltării din cadrul Direc�iei Generale 
pentru Dezvoltare �i al ministerelor de resort ale statelor membre atât în procesul de 
elaborare a structurii serviciului de ac�iune externă, cât �i la nivelul serviciului propriu-
zis;

13. salută extinderea procedurii legislative ordinare (codecizia) �i subliniază că acest demers 
trebuie să aibă drept efect faptul că Parlamentul va beneficia, în mod concret �i eficient, 
de dreptul de a exercita un control democratic asupra tuturor aspectelor politicii de 
cooperare pentru dezvoltare a Uniunii;

14. subliniază necesitatea eficientizării la maximum a structurii �i organizării Parlamentului, 
pentru a permite exercitarea în mod eficient a procedurii de control în ceea ce prive�te 
punerea în aplicare a legislaţiei prin care va fi transpus noul tratat;
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15. regretă faptul că atât Consiliul, cât �i Comisia au dat dovadă, în trecut, de reticen�ă în 
ceea ce prive�te recunoa�terea drepturilor depline de control ale Parlamentului; salută 
drept un prim pas în această direc�ie recenta îmbunătă�ire realizată prin intermediul 
acordului interinstitu�ional privind comitologia;

16. solicită, în această privin�ă, extinderea domeniilor de aplicare ale procedurii de 
reglementare cu control;

17. salută eliminarea, de către noul tratat, a articolului 179 alineatul (3) din Tratatul de 
instituire a Comunită�ii Europene, prin care Fondul European de Dezvoltare (FED) era 
exclus din domeniul de aplicare al respectivului tratat �i constată că această măsură 
deschide calea către includerea FED în bugetul Uniunii fără a fi necesară revizuirea 
tratatului sus-men�ionat; invită Consiliul �i Comisia să includă FED în bugetul Uniunii 
la revizuirea la jumătatea perioadei pentru 2008/2009, ceea ce va conferi o legitimitate 
democratică sporită unei componente importante a politicii de dezvoltare a Uniunii �i a 
bugetului acesteia.
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