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SUGESTII

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

1. salută faptul că la articolul 208 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene (TFUE) se prevede că „Politica de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii şi 
politicile statelor membre se completează şi se susţin reciproc”, spre deosebire de 
dispoziţiile articolului 177 alineatul (1) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, 
care sunt următoarele: „Politica Comunităţii în domeniul cooperării pentru dezvoltare, 
care este complementară politicilor statelor membre [...]”; subliniază faptul că acest lucru 
conferă Uniunii o putere sporită de iniţiativă în ceea ce priveşte elaborarea politicilor, care 
ar trebui să determine o mai bună coordonare a donatorilor şi o mai bună diviziune a 
muncii, precum şi o mai mare eficienţă a asistenţei, dar care implică, în acelaşi timp, 
responsabilităţi mai mari pentru instituţiile Uniunii, inclusiv pentru Parlament; 

2. salută faptul că articolul 208 alineatul (1) din TFUE prevede în mod neechivoc că 
„Obiectivul principal al politicii Uniunii în acest domeniu îl reprezintă reducerea şi, în 
cele din urmă, eradicarea sărăciei”; insistă asupra faptului că obiectivul principal trebuie 
să fie plasat în contextul îndeplinirii Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM);
reaminteşte faptul că toate politicile care au un impact asupra ţărilor în curs de dezvoltare 
ar trebui să ţină seama de acest obiectiv de dezvoltare, precum şi 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 recunoaşte ajutorul umanitar drept o politică de 
sine stătătoare a Uniunii, care trebuie să fie în conformitate cu principiile dreptului 
internaţional şi cu principiile imparţialităţii, neutralităţii şi nediscriminării; consideră că 
titlul III, capitolele 1 (Cooperarea pentru dezvoltare) şi 3 (Ajutorul umanitar) oferă un 
temei juridic clar pentru politica în domeniul dezvoltării şi al ajutorului umanitar şi 
reflectă integritatea acestor politici în calitate de competenţe ale Uniunii, cărora li se 
aplică procedura legislativă ordinară (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 funcţiei 
Comisarului pentru dezvoltare şi ajutor umanitar, care trebui să fie, în continuare, 
responsabil pentru politica de dezvoltare a Uniunii, precum şi pentru direcţia generală şi 
serviciile responsabile cu consultanţa politică, elaborarea şi gestionarea politicilor UE în 
materie de cooperare pentru dezvoltare, cooperând, în acelaşi timp, îndeaproape, cu Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, pentru a asigura 
consecvenţa în domeniul acţiunii externe, în conformitate cu articolul 208 alineatul (1) din 
TFUE, care prevede că „Uniunea ţine seama de obiectivele cooperării pentru dezvoltare la 
punerea în aplicare a politicilor care pot afecta ţările în curs de dezvoltare”;

5. subliniază faptul că instituirea unui Serviciu european pentru acţiune externă (SEAE) va 
ajuta Comisia să continue şi să accelereze reforma şi simplificarea direcţiilor generale 
responsabile pentru acţiunea externă şi că, în cadrul acestui exerciţiu, Comisarul pentru 
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dezvoltare şi ajutor umanitar trebuie să fie responsabil atât pentru politica de cooperare 
pentru dezvoltare, cât şi pentru punerea în aplicare a acestei politici;  insistă asupra 
faptului că acest nou serviciu trebuie să fie pe deplin responsabil în faţa Parlamentului;

6. subliniază faptul că ar trebui să se pună capăt practicii actuale a separării activităţilor de 
elaborare, programare şi punere în aplicare a politicilor în materie de cooperare pentru 
dezvoltare, pentru a spori, astfel, eficienţa cooperării pentru dezvoltare în cadrul UE, 
precum şi pentru a dezvolta mecanisme de cooperare funcţionale între diversele servicii 
pentru acţiune externă, în vederea instituirii SEAE; insistă asupra faptului că Parlamentul 
trebuie să fie implicat pe deplin în definirea structurii acestui Serviciu european pentru 
acţiune externă;

7. salută cerinţa referitoare la aprobarea Parlamentului (avizul conform) pentru încheierea 
acordurilor internaţionale 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 acest 
lucru va spori transparenţa şi va întări controlul democratic exercitat de Parlament în toate 
aspectele care privesc politica de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii;

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