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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru afaceri constituționale, competentă în 
fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută faptul că articolul 208 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE) prevede că „Politica de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii și 
politicile statelor membre se completează și se susțin reciproc”, spre deosebire de 
dispozițiile actualului articol 177 alineatul (1) din Tratatul de instituire a Comunității 
Europene, care se referă la „Politica Comunității în domeniul cooperării pentru 
dezvoltare, care este complementară politicilor statelor membre [...]”; subliniază faptul că 
Uniunea beneficiază astfel de o putere sporită de inițiativă în ceea ce privește elaborarea 
politicilor, care ar trebui să determine o mai bună coordonare a donatorilor și o mai bună 
diviziune a muncii, precum și creșterea eficienței asistenței, dar care implică, în același 
timp, responsabilități mai mari pentru instituțiile Uniunii, inclusiv pentru Parlament; 

2. salută faptul că articolul 208 alineatul (1) din TFUE susține fără echivoc că „Obiectivul 
principal al politicii Uniunii în acest domeniu îl reprezintă reducerea și, în cele din urmă, 
eradicarea sărăciei”; insistă asupra faptului că acest obiectiv principal trebuie să fie plasat 
în contextul îndeplinirii Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM); reamintește 
faptul că toate politicile care au un impact asupra țărilor în curs de dezvoltare ar trebui să 
țină seama de acest obiectiv de dezvoltare, precum și faptul că Parlamentul va avea un rol 
foarte important în monitorizarea punerii în aplicare a acestui obiectiv al Tratatului;

3. salută faptul că articolul 214 din TFUE recunoaște ajutorul umanitar drept o politică de 
sine stătătoare a Uniunii, care trebuie să fie în conformitate cu principiile dreptului 
internațional și cu principiile imparțialității, neutralității și nediscriminării; consideră că 
titlul III, capitolele 1 (Cooperarea pentru dezvoltare) și 3 (Ajutorul umanitar) oferă un 
temei juridic clar pentru asistența în domeniul dezvoltării și al ajutorului umanitar și 
reflectă integritatea acestor politici în calitate de competențe ale Uniunii, aflate în sfera de 
aplicare a procedurii legislative ordinare (codecizia); 

4. insistă asupra faptului că limitarea numărului comisarilor începând cu 1 noiembrie 2014 
[articolul 17 alineatul (5) din Tratatul privind Uniunea Europeană (astfel cum este 
modificat de Tratatul de la Lisabona)] nu ar trebui să conducă la suprimarea funcției de 
Comisar pentru dezvoltare și ajutor umanitar, care trebui să fie, în continuare, responsabil 
pentru politica de dezvoltare a Uniunii, precum și pentru direcția generală și serviciile 
responsabile cu elaborarea politicilor, acordarea de consultanță privind politicile și 
gestionarea politicilor UE în materie de cooperare pentru dezvoltare, cooperând, în 
același timp, îndeaproape, cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 
politica de securitate pentru a asigura consecvența în domeniul acțiunii externe, în 
conformitate cu articolul 208 alineatul (1) din TFUE, care prevede că „Uniunea ține 
seama de obiectivele cooperării pentru dezvoltare la punerea în aplicare a politicilor care 
pot afecta țările în curs de dezvoltare”;

5. subliniază faptul că, în cadrul UE, dezvoltarea trebuie să beneficieze de o susținere mai 
fermă, care să fie consolidată printr-o structură administrativă responsabilă pentru această 
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politică și pentru punerea ei în aplicare; insistă asupra faptului că politica de dezvoltare ar 
trebui gestionată de către Comisarul pentru dezvoltare și ajutor umanitar cu mai multă 
fermitate decât se întâmplă în prezent;

6. subliniază faptul că înființarea unui Serviciu european pentru acțiunea externă (SEAE) va 
ajuta Comisia să accelereze în continuare procesul de reformă și simplificare a direcțiilor 
generale responsabile pentru acțiunea externă; insistă asupra faptului că Parlamentul 
trebuie să fie implicat pe deplin în luarea deciziilor privind structura SEAE; insistă asupra 
faptului că acest nou serviciu trebuie să fie pe deplin responsabil în fața Parlamentului; 
subliniază totuși faptul că Comisarul pentru dezvoltare și ajutor umanitar trebuie să fie 
responsabil atât pentru politica de cooperare pentru dezvoltare, cât și pentru punerea în 
aplicare a acestei politici; 

7. insistă asupra faptului că, pentru a asigura coerența politicii în serviciul dezvoltării, este 
în continuare nevoie, la nivel administrativ, de o direcție generală specifică pentru 
dezvoltare, responsabilă cu elaborarea politicilor, acordarea de consultanță privind 
politicile și gestionarea politicilor UE în materie de cooperare pentru dezvoltare;

8. subliniază faptul că ar trebui să se pună capăt practicii actuale a separării activităților de 
elaborare, programare și punere în aplicare a politicilor în materie de cooperare pentru 
dezvoltare, pentru a spori, astfel, eficiența cooperării pentru dezvoltare a UE; 

9. insistă asupra necesității de a asigura consecvența și integrarea programării în domeniul 
dezvoltării și al ajutorului umanitar în cazul țărilor din Africa, Caraibe și Pacific (ACP), 
din Asia și din America Latină;

10. invită Comisia să rectifice actualele inconsecvențe în ceea ce privește structura și 
competențele direcțiilor sale generale, atât la nivelul politicilor, cât și al bugetului; 
solicită ca Direcției Generale Dezvoltare să i se atribuie competențele pentru întreaga 
sferă a cooperării pentru dezvoltare a UE, inclusiv pentru cooperarea cu țările în curs de 
dezvoltare care nu fac parte din grupul ACP, iar EuropeAid să fie integrată în cadrul 
Direcției Generale Dezvoltare;

11. salută cerința referitoare la aprobarea Parlamentului (avizul conform) pentru încheierea 
acordurilor internaționale în domenii în care se aplică fie procedura legislativă ordinară, 
fie procedura legislativă specială (caz în care este necesară aprobarea Parlamentului) 
[articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v) din TFUE]; subliniază faptul că această 
dispoziție va spori transparența și va întări controlul democratic exercitat de Parlament 
asupra tuturor aspectelor care privesc politica de cooperare pentru dezvoltare a UE;

12. constată că Tratatul de la Lisabona menține procedura de codecizie (procedura legislativă 
ordinară) în domeniul politicii de cooperare pentru dezvoltare; subliniază că acest demers 
trebuie să aibă drept efect faptul că Parlamentul beneficiază și se folosește pe deplin de 
dreptul de a exercita un control democratic asupra tuturor aspectelor politicii de 
cooperare pentru dezvoltare a Uniunii

13. salută introducerea, prin intermediul articolului 5 alineatul (3) din Tratatul privind 
Uniunea Europeană (astfel cum este modificat de Tratatul de la Lisabona), a controlului 
exercitat de parlamentele naționale asupra respectării principiului subsidiarității; 
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consideră că o mai mare implicare a parlamentelor naționale în domeniul politicii de 
cooperare pentru dezvoltare a UE va consolida complementaritatea între acțiunile Uniunii 
și cele ale statelor membre și va sensibiliza publicul în legătură cu activitățile Uniunii în 
acest domeniu; subliniază faptul că este necesar ca Parlamentul European și parlamentele 
naționale să se pregătească în mod cât mai eficient în acest scop.

14. salută faptul că Tratatul de la Lisabona introduce prevederi obligatorii privind protecția 
drepturilor copilului în cadrul obiectivelor interne și externe ale UE;

15. salută eliminarea, de către Tratatul de la Lisabona, a articolului 179 alineatul (3) din 
Tratatul de instituire a Comunității Europene, care exclude Fondul European de 
Dezvoltare (FED) din domeniul de aplicare al tratatului susmenționat; constată că acest 
fapt face posibilă includerea FED în bugetul Uniunii, fără a fi necesară revizuirea TCE; 
invită Consiliul și Comisia să includă FED în bugetul UE la revizuirea la jumătatea 
perioadei 2008-2009, ceea ce va conferi o legitimitate democratică sporită unei 
componente importante a politicii de dezvoltare a UE și a bugetului acesteia;

16. subliniază faptul că Uniunea nu-și va putea îndeplini obiectivele în materie de dezvoltare, 
iar valorile UE, astfel cum sunt definite în Tratatul de la Lisabona, nu vor putea fi 
transpuse în practică decât în cazul în care se acordă o importanță primordială coerenței 
politicii de dezvoltare;

17. salută perspectiva unei arhitecturi instituționale mai eficiente la nivelul UE pentru a 
coordona politicile în materie de relații externe ale Europei, dar avertizează că, pentru a fi 
cu adevărat eficientă, politica de dezvoltare trebuie să se bazeze pe un parteneriat cu țările 
beneficiare și pe însușirea de către acestea a politicii de dezvoltare.
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