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Parlamentul  României 
 

 
 
 

 
Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
 Bucuresti,23.11.2011 

Nr. 22/451 
 
 
Către: Comisia pentru afaceri europene 
             Domnului Preşedinte Viorel Hrebenciuc 
 
 
 

PROIECT DE OPINIE 
 

privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European,  
Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor 

privind creşterea impactului politicii UE în domeniul dezvoltării: o 
agendă a schimbării 

 
 

In conformitate cu Hotărârea Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor nr. 
11/19.04.2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru 
exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii 
Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, pe data de 26.10.2011, pentru 
examinarea pe fond, cu Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor privind creşterea impactului 
politicii UE în domeniul dezvoltării: o agendă a schimbării, COM(2011)637. 

 
Comisia propune o agendă a schimbării care ar conduce la: 
• o pondere mai mare din programele UE de cooperare la nivel național și 
regional dedicate priorităților politice menționate la punctele 2 și 3 de mai jos; 
• concentrarea activităților UE în fiecare țară pe cel mult trei sectoare; 
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• o majorare a volumului și a cotei de ajutor din partea UE către țările care 
au cel mai mult nevoie de ajutor și în care UE poate avea un impact real, 
inclusiv către statele fragile; 
• o importanță sporită a drepturilor omului, a democrației și a bunei 
guvernanțe în determinarea combinației de instrumente și de modalități de 
ajutor la nivel național; 
• un sprijin continuu pentru incluziunea socială și dezvoltarea umană prin 
cel puțin 20% din asistența UE; 
• un accent mai mare pe investiții în factorii care pot stimula o creștere 
economică durabilă și favorabilă incluziunii, oferind un fundament pentru 
eforturile de reducere a sărăciei; 
• o pondere mai mare a ajutorului acordat de UE prin intermediul unor 
instrumente financiare inovatoare, inclusiv în cadrul unor mecanisme care 
facilitează combinarea granturilor și a împrumuturilor; 
• concentrarea pe contribuția la reducerea expunerii țărilor în curs de 
dezvoltare la șocurile mondiale, cum ar fi schimbările climatice, degradarea 
ecosistemelor și a resurselor, instabilitatea și escaladarea prețurilor la 
produsele agricole și la energie, prin concentrarea investițiilor în agricultură și 
energie durabile; 
• identificarea unor soluții la provocările în materie de securitate, fragilitate 
și tranziție; 
• strategii de răspuns elaborate în comun de UE și statele membre pe baza 
strategiilor de dezvoltare ale partenerilor, cu o diviziune sectorială a muncii; 
• un cadru comun al UE de raportare a rezultatelor; 
• o mai mare coerență a politicii în domeniul dezvoltării, inclusiv prin noi 
programe tematice care creează sinergii între interesele globale și eradicarea 
sărăciei. 
 

 
La lucrările Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-au înregistrat prezenţa 

un număr de 32 deputaţi, din totalul de 33 de membri ai comisiei. 
 

În urma dezbaterilor, în şedinţa din data de 22.11.2011 membrii Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci au concluzionat următoarele: 

- viitoarele cheltuieli ale UE ar trebui să se concentreze asupra sectoarelor 
care sunt esenţiale pentru creşterea pe termen lung şi favorabilă incluziunii, 
să fie direcţionate către ţările care au cel mai mult nevoie de sprijin extern 
şi pentru care ajutorul poate aduce o schimbare; 
 -ajutorul furnizat de UE ar trebui să se concentreze asupra sectoarelor care 
pun bazele unei creşteri durabile şi favorabile incluziunii. Acestea includ: 
- buna guvernanţă, inclusiv respectarea drepturilor omului şi a  democraţiei; 
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- egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, rolul societăţii civile şi 
combaterea corupţiei; 
- protecţia socială, sănătatea şi educaţia; 
- susţinerea unui mediu de afaceri favorabil şi a unei integrări regionale mai 
profunde; 
- agricultura durabilă şi energia nepoluantă, contribuind la oferirea de 
garanţii împotriva şocurilor externe şi transformarea provocărilor legate de 
siguranţa alimentară şi de schimbările climatice în oportunităţi de creştere. 
 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Maria Eugenia Barna 

SECRETAR, 
 

Nicolae Bud 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Ene Giorgiana 

 
 

 


