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În cadrul reuniunii sale din 17 martie 2014, Consiliul a adoptat concluziile Consiliului cuprinse în
anexa la prezenta notă.
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ANEXĂ

Concluziile Consiliului privind poziția comună a UE pentru prima reuniune la nivel înalt a
Parteneriatului mondial pentru o cooperare eficace în scopul dezvoltării (Ciudad de Mexico, 15-16
aprilie 2014)

1.

Instituirea parteneriatului mondial reprezintă o nouă etapă importantă în tranziția de la
eficacitatea ajutorului la eficacitatea dezvoltării. Consiliul reamintește principalele poziții și
angajamente ale UE în acest domeniu, stabilite într-o serie de concluzii anterioare 1, care
rămân valabile. UE și statele sale membre subliniază importanța Parteneriatului mondial
pentru o cooperare eficace în scopul dezvoltării în general, și în special importanța primei
reuniuni la nivel înalt de la Ciudad de Mexico din 15-16 aprilie 2014.

2.

Consiliul recunoaște că favorizarea incluziunii reprezintă unul dintre atuurile unice ale
parteneriatului mondial și încurajează implicarea activă a economiilor emergente și a
reprezentanților sectorului privat, precum și participarea continuă a societății civile, a
autorităților locale și a parlamentelor, în toate componentele reuniunii la nivel înalt și ale
parteneriatului mondial. De asemenea, Consiliul consideră că respectarea drepturilor omului
și a egalității de gen reprezintă un element central al parteneriatului mondial.

3.

Parteneriatul mondial ar trebui să se concentreze în continuare asupra sporirii impactului
cooperării pentru dezvoltare în țările cu venituri reduse, țările cel mai puțin dezvoltate și
statele fragile. Recunoscând că majoritatea persoanelor sărace din lume trăiesc în prezent în
țările cu venituri medii, o abordare durabilă în vederea soluționării preocupărilor persoanelor
celor mai sărace și mai vulnerabile trebuie să mențină în continuare țările cu venituri medii în
centrul dezbaterilor.

1

Concluziile Consiliului privind Poziția comună a UE pentru cel de al patrulea Forum la nivel
înalt privind eficacitatea ajutorului (HLF-4, Busan, 29 noiembrie - 1 decembrie 2011),
documentul 16773/11.
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Legături cu agenda post-2015
4.

Consiliul consideră că parteneriatul mondial ar putea avea o contribuție importantă la agenda
post-2015, oferind un mijloc mai eficace de punere în aplicare. Pentru a obține rezultate
efective în materie de dezvoltare, punerea în aplicare a agendei post-2015 ar trebui să
integreze principiile de la Busan privind asumarea responsabilității la nivel de țară,
parteneriatele pentru dezvoltare favorabile incluziunii, transparența și răspunderea reciprocă și
ar trebui să se concentreze asupra rezultatelor.

5.

Pe măsură ce continuă elaborarea agendei post-2015, experiența dobândită prin parteneriatul
mondial ar putea să aducă o contribuție valoroasă la elaborarea unor obiective măsurabile și a
unor mecanisme de monitorizare la nivel de țară și la nivel mondial.

Punerea în aplicare a angajamentelor UE pentru Busan 2
6.

UE și statele sale membre și-au asumat angajamente ferme în ceea ce privește coerența
politicilor pentru dezvoltare, în vederea asigurării coerenței politicilor lor din toate sectoarele
cu obiectivele de dezvoltare.

7.

UE și statele sale membre au realizat progrese semnificative în punerea în aplicare a
angajamentelor de la reuniunea de la Busan până în prezent, inclusiv prin intermediul
activităților din cadrul elementelor constitutive tematice:
a)

Garanția UE în materie de transparență a dus la îmbunătățiri semnificative ale
transparenței datelor privind ajutorul ale UE și ale statelor sale membre, în conformitate
cu standardul comun de la Busan privind transparența, inclusiv punerea în aplicare de
către numeroase state membre a standardului IATI (Inițiativa internațională privind
transparența ajutoarelor), precum și sistemul de notificare al țărilor creditoare extins
(CRS++) și sondajul privind estimarea cheltuielilor (FSS).

2

Documentul 16773/11.
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b)

Obiectivul procesului de programare în comun, condus, ori de câte ori este posibil, de
țările partenere, este de a oferi un răspuns comun din partea UE și a statelor sale
membre la strategiile de dezvoltare ale țărilor partenere și, în consecință, de a consolida
alinierea, coordonarea și asumarea responsabilității. Acest proces se află în curs de
desfășurare în 20 de țări partenere și ar putea cuprinde până la 40 de țări partenere în
următorii câțiva ani. În perioada de programare 2014-2020, programarea în comun va
acoperi o parte considerabilă a instrumentelor UE de cooperare bilaterală pentru
dezvoltare.

c)

Ca parte a promovării unei abordări comune bazate pe rezultate, UE este în curs de
elaborare a cadrului său privind rezultatele dezvoltării și cooperării, care va avea la bază
strategiile de reducere a sărăciei și alte strategii conexe ale țărilor partenere înseși.
Acesta va valorifica atât cadrele naționale privind rezultatele, cât și experiența
donatorilor și va viza consolidarea răspunderii, inclusiv a răspunderii reciproce, precum
și transparența.

d)

Noul acord privind implicarea în statele fragile a îmbunătățit implicarea partenerilor din
domeniul dezvoltării într-un număr de țări care l-au pus în practică, inclusiv Afganistan,
Republica Democratică Congo, Liberia, Sierra Leone, Somalia, Sudanul de Sud și
Timorul de Est. UE, care a aprobat noul acord, își reconfirmă angajamentul de a se baza
în continuare pe cadrul acestuia, adaptat fiecărui context local, și le solicită celorlalți
parteneri să procedeze în același mod.

e)

Angajamentul public-privat al UE privind impactul în materie de dezvoltare a înregistrat
progrese, inclusiv printr-o utilizare sporită a instrumentelor financiare inovatoare, cum
ar fi mecanismele de combinare, care au un potențial semnificativ de mobilizare a unei
finanțări suplimentare pentru dezvoltare din partea piețelor de capital și a investitorilor
privați.
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Reuniunea la nivel înalt a parteneriatului mondial
8. Consiliul salută cele cinci sesiuni plenare tematice și gama largă de sesiuni specifice conexe din
cadrul reuniunii la nivel înalt. Parteneriatul mondial ar trebui să promoveze în continuare
modificarea paradigmei de la eficacitatea ajutorului la eficacitatea cooperării pentru dezvoltare,
adăugând valoare altor procese internaționale, mai ales în următoarele domenii:
9. Progrese în ceea ce privește punerea în aplicare a deciziilor de la Busan și dezvoltarea
favorabilă incluziunii: Consiliul consideră că reuniunea la nivel înalt este o ocazie potrivită
pentru o analiză la nivel mondial a progreselor înregistrate în îndeplinirea angajamentelor de la
Busan. Pe lângă progresele din domeniile măsurate cu ajutorul celor zece indicatori conveniți, ar
trebui să se acorde atenție și altor domenii-cheie ale agendei privind eficacitatea, cum ar fi
fragmentarea ajutorului. Această sesiune tematică ar trebui să demonstreze progresele și, în
același timp, să identifice blocajele în ceea ce privește cinci piloni principali: axarea pe
rezultate; transparența și răspunderea; asumarea responsabilității la nivel de țară; dezvoltarea
favorabilă incluziunii; conflictele și fragilitatea. Parteneriatul mondial ar trebui să își reafirme
angajamentul de a continua să monitorizeze și să raporteze progresele realizate.
10. Mobilizarea resurselor interne în vederea dezvoltării: Reamintind Concluziile Consiliului și
ale reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind finanțarea
destinată dezvoltării durabile și eradicării sărăciei pentru perioada de după 2015 3 , UE și statele
sale membre își mențin angajamentul de a sprijini intensificarea și îmbunătățirea mobilizării de
resurse interne, ca parte a unei abordări cuprinzătoare și integrate pentru finanțarea dezvoltării la
nivel mondial. Subliniind importanța democrației, a bunei guvernanțe și a statului de drept,
Consiliul consideră că parteneriatul mondial ar trebui să își ia angajamentul de a sprijini
dezvoltarea unei capacități instituționale puternice de administrare fiscală și de elaborare a
politicilor. De asemenea, acesta ar trebui să sprijine combaterea corupției, a paradisurilor fiscale
și a fluxurilor financiare ilegale, inclusiv prin cooperarea internațională în domeniul fiscal și
prin utilizarea eficientă a veniturilor din resurse naturale. Acolo unde este necesar, sprijinul
internațional ar trebui să vină în completarea eforturilor și a reformelor naționale, inclusiv prin
furnizarea de expertiză și de asistență tehnică. O conducere politică puternică în țările partenere
este esențială pentru succes.

3

Documentul 17553/13.
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11. Cooperarea Sud-Sud, cooperarea triunghiulară și schimbul de cunoștințe: Consiliul
recunoaște că furnizorii sudici ai cooperării pentru dezvoltare dețin experiențe și cunoștințe
unice, legate de propriile procese de tranziție și de dezvoltare, care pot fi împărtășite, precum și
contribuții financiare din ce în ce mai importante. Implicarea alături de acești actori în cadrul
parteneriatului mondial și pe teren este necesară în vederea maximizării impactului asupra
dezvoltării la nivel de țară. UE și statele sale membre ar considera binevenită o discuție
preliminară privind temele în privința cărora cooperarea Sud-Sud ar putea aduce o valoare
adăugată la discuțiile post-2015. Cooperarea triunghiulară are potențialul de a oferi beneficii
reciproce prin intermediul parteneriatelor pentru inovare, atunci când sunt utilizate în
circumstanțe corespunzătoare, luând drept bază avantajele comparative ale tuturor partenerilor.
12. Țările cu venituri medii: UE și statele sale membre recunosc faptul că țările cu venituri medii
sunt un grup eterogen, care se confruntă cu o serie diversă de dificultăți, printre care se numără
inegalitatea și sărăcia acută persistentă. Țările cu venituri medii joacă de asemenea un rol din ce
în ce mai important în gestionarea durabilă a bunurilor publice mondiale și în abordarea
provocărilor de la nivel mondial, regional și transfrontalier. În același timp, țările cu venituri
medii au din ce în ce mai multe resurse interne pentru a dedica propriei dezvoltări. Cooperarea
internațională cu țările cu venituri medii este, în consecință, într-o măsură din ce în ce mai mare,
menită să se adapteze contextelor lor specifice, inclusiv prin furnizarea de împrumuturi și
asistență tehnică, precum și granturi acolo unde este necesar. În calitatea lor de actori Sud-Sud,
țările cu venituri medii au un rol important în cooperarea pentru dezvoltare și, prin urmare, în
cadrul agendei privind eficacitatea dezvoltării. De asemenea, aceste țări pot oferi lecții valoroase
țărilor mai puțin dezvoltate, pe baza experienței lor recente de creștere economică și de reducere
a sărăciei.
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13. Sectorul privat - mediul de afaceri ca partener în domeniul dezvoltării: Reamintind
concluziile sus-menționate privind „Finanțarea destinată dezvoltării durabile și eradicării
sărăciei pentru perioada de după 2015” 4 , Consiliul recunoaște că sectorul privat este factorulcheie care stimulează creșterea economică, ocuparea forței de muncă, investițiile și inovarea și
deține un rol central în realizarea obiectivelor referitoare la reducerea sărăciei, dezvoltarea
durabilă și creșterea favorabilă incluziunii. Sectorul privat și, în special, întreprinderile mici și
mijlocii pot juca un rol important în extinderea accesului la finanțare, bunuri și servicii pentru
persoanele sărace. Toate guvernele ar trebui să vizeze maximizarea contribuției sectorului privat
prin cooperare și parteneriate eficace și catalizatoare între sectorul public și cel privat. De
asemenea, guvernele ar trebui să vizeze crearea unui mediu favorabil investițiilor private, având
în centrul acestuia responsabilitatea și răspunderea socială și de mediu a întreprinderilor,
precum și respectarea drepturilor omului .
Guvernanța parteneriatului mondial
14. Consiliul salută diversificarea componenței comitetului director al parteneriatului mondial în
scopul de a facilita o mai bună participare a unor noi furnizori de asistență pentru dezvoltare și a
actorilor neguvernamentali. UE și statele sale membre se vor implica în continuare pe deplin și
vor urmări să fie reprezentate în cadrul comitetului director. Organizațiile regionale joacă un rol
important în sprijinirea membrilor comitetului director prin coordonare, consultare și schimb de
informații între diferitele părți implicate.
15. Consiliul constată necesitatea de a îmbunătăți în continuare practicile și structurile de activitate
ale parteneriatului mondial în vederea valorificării potențialului acestuia. Funcționarea
comitetului director ar putea fi îmbunătățită printr-o transparență sporită, o comunicare și
consultări eficace și regulate cu toți membrii și un mandat punctual. În special, elementele
constitutive ale parteneriatului mondial ar trebui mai bine integrate în structurile decizionale, de
punere în aplicare și consultative ale acestuia, iar punerea în aplicare la nivel de țară ar trebui să
beneficieze de un sprijin sporit. Seminarul anual propus referitor la punerea în aplicare la nivel
de țară, găzduit de Republica Coreea, reprezintă o contribuție binevenită la realizarea acestei
ambiții.

4

Documentul 17553/13.
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Viitorul rol al parteneriatului mondial
16. Consiliul își reafirmă angajamentul față de parteneriatul mondial, drept structură nouă și
inovatoare, și salută continuarea discuțiilor privind viitorul său rol atât în arhitectura
internațională din domeniul dezvoltării, cât și în punerea în aplicare la nivel de țară. Consiliul
poate sprijini o mai mare eficacitate a dezvoltării într-o lume aflată în schimbare rapidă prin
furnizarea unei contribuții-cheie la sprijinirea punerii în aplicare a agendei post-2015: în timp ce
noi scopuri și obiective sunt stabilite pentru a defini ce ar trebui să vizăm, contribuția
parteneriatului mondial poate arăta cum ar putea fi puse în practică aceste obiective.
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