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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 Tratatul de la Lisabona prevede că „politica Uniunii de cooperare pentru 
dezvoltare și politicile statelor membre se completează și se sprijină reciproc” și 
obiectivul principal al acestei politici este „reducerea și, în cele din urmă, eradicarea 
sărăciei” și subliniază faptul că politica de cooperare pentru dezvoltare este o politică 
autonomă și distinctă, cu obiective specifice clar definite;

2. subliniază faptul că atât statele membre cât și Uniunea Europeană trebuie să depună 
eforturi în vederea unei mai bune coordonări a donatorilor și a unei mai bune repartizări a 
sarcinilor, măsuri care vor contribui la sporirea eficienței asistenței și invită instituțiile 
UE să își intensifice rolul de coordonare în acest domeniu;

3. salută faptul că Tratatul de la Lisabona menține procedura de codecizie în domeniul 
cooperării pentru dezvoltare; subliniază faptul că acest lucru înseamnă că Parlamentul 
trebuie să facă uz deplin de toate competențele sale pentru a determina conținutul 
reglementărilor precum și de dreptul său de a exercita un control democratic asupra 
tuturor aspectelor politicii de cooperare pentru dezvoltare a UE;

4. ia act de hotărârea politică a Consiliului European din 11 și 12 decembrie 2008 de a 
menține numărul comisarilor la unu per stat membru și solicită noului președinte al 
Comisiei să respecte în momentul alocării portofoliilor specificitatea necesară a 
cooperării pentru dezvoltare ca domeniu autonom de politică;

5. salută crearea noii funcții de nivel înalt, cea de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru 
afaceri externe și politica de securitate, însă observă că există riscul de favorizare a 
relațiilor externe și a politicilor de securitate în detrimentul priorităților de dezvoltare; 
reamintește că Tratatul de la Lisabona situează politica de dezvoltare la același nivel cu 
alte politici externe;

6. subliniază că personalul Serviciului european pentru acțiune externă ar trebui să includă 
un număr suficient de experți în materie de dezvoltare;

7. consideră că punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona reprezintă o ocazie de 
revizuire a structurii instituționale a Comisiei Europene și de îmbunătățire a repartizării 
competențelor între Direcția Generală pentru Dezvoltare (DG DEV) și Direcția Generală 
pentru Relații Externe (DG RELEX) ale acesteia, în vederea sporirii eficienței și a 
coerenței, în special prin atribuirea DG DEV a competenței pentru toate politicile și 
programele de cooperare pentru dezvoltare, în toate regiunile geografice (nu doar în ACP, 
ci și în țări care beneficiază de Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare) și prin 
integrarea EuropeAid în cadrul DG DEV; în acest context, solicită o cooperare mai 
strânsă între DG DEV și DG RELEX pentru îndeplinirea obiectivelor centrale ale acțiunii 
externe a UE;

8. insistă asupra faptului că, pentru a asigura coerența politicii pentru dezvoltare, este în 
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continuare nevoie, la nivel administrativ, de o direcție generală specifică pentru 
dezvoltare, responsabilă cu elaborarea politicilor, acordarea de consultanță și gestionarea 
politicilor UE în materie de cooperare pentru dezvoltare.
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Membri titulari prezenți la votul final Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Thierry Cornillet, Corina 
Crețu, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Alain 
Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, 
Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, José Javier Pomés 
Ruiz, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen 
Schröder, Feleknas Uca

Membri supleanți prezenți la votul final Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Renate 
Weber, Gabriele Zimmer

Adlib Express Watermark


	766562ro.doc

