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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0214 

Bumbacul modificat genetic GHB119  

Rezoluţia Parlamentului European din 17 mai 2017 referitoare la proiectul de decizie de 

punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care 

conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic GHB119 (BCS-

GHØØ5-8), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European 

și al Consiliului (D050182 – 2017/2675(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a 

introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac 

modificat genetic GHB119 (BCS-GHØØ5-8), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 

1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D050182), 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate 

genetic1, în special articolul 7 alineatul (3), articolul 9 alineatul (2), articolul 19 

alineatul (3) și articolul 21 alineatul (2), 

– având în vedere votul din data de 27 martie 2017 al Comitetului permanent pentru 

lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) 

nr. 1829/2003, care nu a emis un aviz;  

– având în vedere articolele 11 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor 

și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al 

exercitării competențelor de executare de către Comisie2,  

– având în vedere avizul emis de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară 

(EFSA) la 21 septembrie 2016 și publicat la 21 octombrie 20163, 

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și 

principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al 

exercitării competențelor de executare de către Comisie (COM(2017)0085, 

COD(2017)0035), 

                                                
1  JO L 268, 18.10.2003, p. 1. 
2  JO L 55, 28.2.2011, p. 13. 
3  Disponibil la: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4586 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4586
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– având în vedere rezoluțiile sale anterioare care ridică obiecții împotriva autorizării 

organismelor modificate genetic4, 

                                                
4  - Rezoluția din 16 ianuarie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului 

privind introducerea pe piață în vederea cultivării, în conformitate cu Directiva 

2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unui produs din porumb 

(Zea mays L. linia 1507) modificat genetic pentru rezistență la anumite lepidoptere 

dăunătoare (OJ C 482, 23.12.2016, p. 110), 

- Rezoluția din 16 decembrie 2015 referitoare la Decizia de punere în aplicare (UE) 

2015/2279 a Comisiei din 4 decembrie 2015 de autorizare a introducerii pe piață a 

produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic 

NK603 × T25 (P8_TA(2015)0456), 

- Rezoluția Parlamentului European din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de 

decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a 

produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 

87705 × MON 89788 (P8_TA(2016)0040), 

- Rezoluția Parlamentului European din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de 

decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a 

produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 

87708 × MON 89788 (P8_TA(2016)0039), 

- Rezoluția Parlamentului European din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de 

decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a 

produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic 

FG72 (MST-FGØ72-2), (P8_TA(2016)0038), 

- Rezoluția Parlamentului European din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie 

de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor 

care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 

× MIR604 × GA21 și din soiuri de porumb modificat genetic care combină două sau 

trei dintre evenimentele Bt11, MIR162, MIR604 și GA21 (P8_TA(2016)0271), 

- Rezoluția Parlamentului European din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie 

de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a unei garoafe de 

grădină modificate genetic (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4) 

(P8_TA(2016)0272), 

- Rezoluția Parlamentului European din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de 

decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru 

introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic MON 810 (MON-

ØØ81Ø-6) în vederea cultivării (P8_TA(2016)0388), 

- Rezoluția Parlamentului European din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de 

decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a 

produselor din porumb modificat genetic MON 810 (P8_TA(2016)0389), 

- Rezoluția Parlamentului European din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de 

decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de 

porumb modificat genetic Bt11 în vederea cultivării (P8_TA(2016)0386), 
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– având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 

siguranță alimentară, 

– având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât, la 25 martie 2011, Bayer a prezentat autorităților competente ale Țărilor de Jos 

o cerere în conformitate cu articolele 5 și 17 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 în 

vederea introducerii pe piață a produselor alimentare, ingredientelor alimentare și 

furajelor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac GHB119; întrucât 

cererea se referea, de asemenea, la introducerea pe piață a bumbacului modificat 

genetic GHB119 în produse care constau în sau conțin acest bumbac și care sunt 

destinate altor utilizări decât consumul uman și animal ca orice alt bumbac, cu excepția 

cultivării; 

B. întrucât, la 21 septembrie 2016, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară 

(EFSA) a emis un aviz favorabil, în conformitate cu articolele 6 și 18 din Regulamentul 

(CE) nr. 1829/2003, aviz publicat la 21 octombrie 2016; 

C. întrucât identificatorul unic BCS-GHØØ5-8 atribuit bumbacului GHB119, astfel cum 

se descrie în cerere, exprimă proteina PAT care conferă toleranță la erbicidele bazate pe 

glufosinat de amoniu și proteina Cry2Ae, care conferă rezistență la anumiți dăunători 

din ordinul lepidoptere; întrucât o autorizație de import a acestui bumbac în Uniune ar 

conduce indubitabil la o cultivarea sa pe o scară mai largă în alte părți ale lumii, ceea ce 

ar determina o utilizare crescută a erbicidelor bazate pe glufosinat de amoniu; 

D. întrucât glufosinatul este clasificat drept toxic pentru reproducere și se încadrează, prin 

urmare, la criteriile de excludere din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al 

Parlamentului European și al Consiliului5; întrucât autorizarea glufosinatului expiră la 

31 iulie 2018; 

E. întrucât există cercetări independente care exprimă preocupări cu privire la existența 

unor lacune semnificative în evaluarea comparativă, cum ar fi faptul că, deși s-au 

identificat în compoziția multor compuși diferențe semnificative din punct de vedere 

statistic, nu s-a considerat necesar să se desfășoare anchete suplimentare; întrucât există 

                                                                                                                                                  
- Rezoluția Parlamentului European din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de 

decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de 

porumb modificat genetic 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) în vederea cultivării 

(P8_TA(2016)0387), 

- Rezoluția Parlamentului European din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de 

decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a 

produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic 

281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (P8_TA(2016)0390), 

- Rezoluția Parlamentului European din 5 aprilie 2017 referitoare la proiectul de 

decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a 

produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic 

Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 și din porumb modificat genetic obținut din 

combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele Bt11, 59122, MIR604, 1507 și 

GA21, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al 

Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (P8_TA 

(2017)0123). 

5  JO L 309, 24.11.2009, p. 1. 
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preocupări cu privire la existența unor lacune semnificative în ceea ce privește 

evaluarea toxicologică, cum ar fi faptul că s-a luat în considerare doar o modalitate de 

acțiune a toxinelor Bt, că nu s-a realizat nicio anchetă asupra efectelor combinate și nu 

s-a desfășurat nicio evaluare a reziduurilor de pesticide; întrucât există, de asemenea, 

preocupări cu privire la o evaluare neconcludentă a posibilului impact asupra sistemului 

imunitar6; 

F. întrucât statele membre au prezentat multe comentarii critice în timpul perioadei de 

consultare de trei luni; întrucât aceste comentarii se referă, printre altele, la: date lipsă 

cu privire la identificarea și cuantificarea erbicidului și a reziduurilor de metaboliți în 

plantele și semințele modificate genetic folosite ca produse alimentare sau furaje; 

deficiențe ale evaluării riscurilor pentru mediu și ale planului de monitorizare a 

mediului ce privesc, printre altele, puncte de vedere diferite cu privire la existența unei 

informări privind prezența unor variante sălbatice în Europa sau date lipsă privind 

puterea germinativă a seminței importate, precum și faptul că nu s-a luat în considerare 

niciun efect neintenționat; întrucât unele dintre comentarii au criticat, de asemenea, 

fundamentul în general foarte slab al datelor prezentate și, mai specific, faptul că s-a 

luat în considerare doar un număr foarte limitat de studii și faptul că, de exemplu, nu s-

a efectuat niciun test de toxicitate adecvat cu material vegetal din bumbacul GHB119 și 

nu s-a desfășurat niciun studiu adecvat cu privire la efectele bumbacului modificat 

genetic asupra sănătății umane și animale, iar studiul nutrițional transmis nu a fost 

considerat admisibil7; 

G. întrucât, în ciuda tuturor acestor preocupări menționate, EFSA nu a considerat că ar fi 

necesar să se efectueze o monitorizare după introducerea pe piață a produselor 

alimentare/furajelor derivate din bumbacul GHB119; 

H. întrucât nu s-a emis niciun aviz în urma votului Comitetului permanent pentru lanțul 

alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) 

nr. 1829/2003, care a avut loc la 27 martie 2017; întrucât 15 state membre au votat 

împotrivă, în timp ce doar 11 state membre, care reprezintă doar 38,69 % din populația 

Uniunii, au votat pentru, două state membre abținându-se; 

I. întrucât, atât în expunerea de motive a propunerii sale legislative prezentate la 22 

aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 în ceea ce privește 

posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice utilizarea produselor 

alimentare și a furajelor modificate genetic pe teritoriul lor (COM(2015)0177), cât și în 

expunerea de motive din propunerea legislativă prezentată la 14 februarie 2017 de 

modificare a Regulamentul (UE) nr. 182/2011, Comisia a deplâns faptul că, de la 

intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, deciziile de autorizare au fost 

adoptate de către Comisie fără sprijinul avizului Comitetului statelor membre și că 

retrimiterea dosarului la Comisie în vederea adoptării unei decizii finale, care reprezintă 

de fapt o măsură cu totul excepțională în cadrul procedurii în ansamblu, a devenit 

regula în procesul decizional cu privire la autorizarea produselor alimentare și a 

furajelor modificate genetic; întrucât Președintele Comisiei, dl Juncker, și-a exprimat în 

mai multe rânduri regretul față de această practică, pe care a catalogat-o drept 

                                                
6  Bauer-Panskus/Then: Comentariu al Testbiotech cu privire la avizul științific privind 

cererea (EFSA-GMO-NL-2011-96) pentru introducerea pe piață a bumbacului 
GHB119 modificat genetic, rezistent la insecte și cu toleranță la erbicide, prezentată 
de Bayer CropScience AG, disponibil la: https://www.testbiotech.org/node/1860 

7  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA -Q-

2011-00311 

https://www.testbiotech.org/node/1860
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA%20-Q-2011-00311
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA%20-Q-2011-00311
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nedemocratică8; 

J. întrucât Parlamentul a respins la 28 octombrie 2015, în primă lectură, propunerea 

legislativă din 22 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/20039 și a 

invitat Comisia să o retragă și să propună una nouă; 

K. întrucât considerentul 14 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și 

principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al 

exercitării competențelor de executare de către Comisie prevede în mod clar că: 

„Atunci când examinează adoptarea altor proiecte de acte de punere în aplicare 

referitoare la sectoare deosebit de sensibile, cum ar fi, în special, impozitarea, sănătatea 

consumatorilor, siguranța alimentară și protecția mediului, pentru a găsi o soluție 

echilibrată, Comisia va acționa, pe cât posibil, astfel încât să evite să se opună unei 

poziții predominante care ar putea apărea în cadrul comitetului de apel împotriva 

caracterului adecvat al unui act de punere în aplicare”, 

1. consideră că acest proiect de decizie de punere în aplicare a Comisiei depășește 

competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003; 

2. consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei nu este în 

conformitate cu dreptul Uniunii, prin faptul că nu este compatibilă cu obiectivul 

Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, care, în conformitate cu principiile generale 

prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al 

Consiliului10, constă în asigurarea unei baze prin care să se asigure un nivel ridicat de 

protecție a vieții și sănătății umane, a sănătății și bunăstării animale, a intereselor de 

mediu și ale consumatorilor în ceea ce privește produsele alimentare și furajele 

modificate genetic, asigurând în același timp funcționarea eficientă a pieței interne; 

3. solicită Comisiei să își retragă proiectul de decizie de punere în aplicare; 

4. solicită Comisiei să suspende orice decizie de punere în aplicare privind cererile de 

autorizare a organismelor modificate genetic până în momentul în care procedura de 

autorizare va fi fost revizuită pentru a corecta deficiențele procedurii curente, care s-a 

dovedit a fi inadecvată; 

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 

 

                                                
8  De exemplu, în Declarația de deschidere a sesiunii plenare a Parlamentului European, 

inclusă în orientările politice ale următoarei Comisii Europene (Strasbourg, 15 iulie 
2014) sau în discursul privind starea Uniunii în 2016 (Strasbourg, 14 septembrie 
2016). 

9  Texte adoptate, P8_TA(2015)0379. 
10  JO L 31, 1.2.2002, p. 1. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0215 

Porumbul modificat genetic DAS-40278-9  

Rezoluţia Parlamentului European din 17 mai 2017 referitoare la proiectul de decizie de 

punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care 

conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic DAS-40278-9 în 

temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului 

privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D050183 – 2017/2674(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a 

introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb 

modificat genetic DAS-40278-9 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al 

Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele 

modificate genetic (D050183), 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate 

genetic11, în special articolul 7 alineatul (3), articolul 9 alineatul (2), articolul 19 

alineatul (3) și articolul 21 alineatul (2), 

– având în vedere votul din data de 27 martie 2017 al Comitetului permanent pentru 

lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) 

nr. 1829/2003, care nu a emis un aviz,  

– având în vedere articolele 11 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor 

și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al 

exercitării competențelor de executare de către Comisie12,  

– având în vedere avizul emis de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară 

(EFSA) la 26 octombrie 2016 și publicat la 5 decembrie 201613, 

                                                
11  JO L 268, 18.10.2003, p. 1. 
12  JO L 55, 28.2.2011, p. 13. 
13  Aviz științific privind o cerere din partea DOW AgroSciences LLC (EFSA-GMO-NL-

2010-89) de introducere pe piață a porumbului modificat genetic rezistent la erbicide 
DAS-40278-9 pentru utilizarea în produsele alimentare și furaje, pentru import și 
pentru prelucrare în temeiul Regulamentul (CE) nr. 1829/2003; doi: 
10.2903/j.efsa.2016.4633; EFSA Journal 2016;14(12):4633 (25 p.). 
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– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și 

principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al 

exercitării competențelor de executare de către Comisie (COM(2017)0085, 

COD(2017)0035), 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare care ridică obiecții împotriva autorizării 

organismelor modificate genetic14, 

                                                
14  - Rezoluția din 16 ianuarie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului 

privind introducerea pe piață în vederea cultivării, în conformitate cu Directiva 
2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unui produs din porumb (Zea 
mays L. linia 1507) modificat genetic pentru rezistență la anumite lepidoptere 
dăunătoare (OJ C 482, 23.12.2016, p. 110), 
- Rezoluția din 16 decembrie 2015 referitoare la Decizia de punere în aplicare (UE) 
2015/2279 a Comisiei din 4 decembrie 2015 de autorizare a introducerii pe piață a 
produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic 
NK603 × T25 (P8_TA(2015)0456), 
- Rezoluția Parlamentului European din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de 
decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a 
produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 
87705 × MON 89788 (P8_TA(2016)0040), 
- Rezoluția Parlamentului European din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de 
decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a 
produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 
87708 × MON 89788 (P8_TA(2016)0039), 
- Rezoluția Parlamentului European din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de 
decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a 
produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic FG72 
(MST-FGØ72-2), (P8_TA(2016)0038), 
- Rezoluția Parlamentului European din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie 
de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care 
conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × 
MIR604 × GA21 și din soiuri de porumb modificat genetic care combină două sau trei 
dintre evenimentele Bt11, MIR162, MIR604 și GA21 (P8_TA(2016)0271), 
- Rezoluția Parlamentului European din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie 
de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a unei garoafe de 
grădină modificate genetic (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4) 
(P8_TA(2016)0272), 
- Rezoluția Parlamentului European din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de 
decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru 
introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic MON 810 (MON-
ØØ81Ø-6) în vederea cultivării (P8_TA(2016)0388), 
- Rezoluția Parlamentului European din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de 
decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a 
produselor din porumb modificat genetic MON 810 (P8_TA(2016)0389), 
- Rezoluția Parlamentului European din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de 
decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de 
porumb modificat genetic Bt11 în vederea cultivării (P8_TA(2016)0386), 
- Rezoluția Parlamentului European din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de 
decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de 
porumb modificat genetic 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) în vederea cultivării 
(P8_TA(2016)0387), 
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– având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 

siguranță alimentară, 

– având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât, la 11 noiembrie 2010, Dow AgroSciences Europe a prezentat autorității 

naționale competente din Țările de Jos o cerere pentru introducerea pe piață a 

produselor alimentare, ingredientelor alimentare și a furajelor care conțin, constau în 

sau sunt fabricate din porumb DAS-40278-9, în conformitate cu articolele 5 și 17 din 

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003; întrucât cererea se referea, de asemenea, la 

introducerea pe piață a porumbului modificat genetic DAS-40278-9 în produse care 

constau în sau conțin acest porumb și care sunt destinate altor utilizări decât consumul 

uman și animal ca orice alt porumb, cu excepția cultivării; 

B. întrucât, la 26 octombrie 2016, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară 

(EFSA) a adoptat un aviz favorabil, în conformitate cu articolele 6 și 18 din 

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, care a fost publicat la 5 decembrie 201615; 

C. întrucât porumbul DAS-40278-9 exprimă proteina AAD-1 care conferă toleranță la 

erbicidele pe bază de acid (2,4-diclorfenoxi) acetic (2,4-D) și ariloxifenoxipropionat 

(AOPP); 

D. întrucât cercetări independente ridică semne de întrebare cu privire la riscurile 

prezentate de substanța activă 2,4-D în ceea ce privește dezvoltarea embrionilor, 

malformațiile congenitale și tulburările sistemului endocrin; întrucât nu este clar dacă și 

în ce măsură produsele pe bază de 2,4-D conțin impurități de dioxine și furani foarte 

toxice, care sunt substanțe cancerigene și perturbatorii endocrini pentru om, persistă în 

mediu și se acumulează în lanțul alimentar16;  

E. întrucât aprobarea substanței active 2,4-D a fost reînnoită în 2015; întrucât a fost 

recunoscută prezența impurităților, cum ar fi dioxinele și furanii, sub anumite niveluri; 

întrucât solicitantul nu a transmis încă informațiile în ceea ce privește potențialele 

proprietăți endocrine ale substanței17; 

                                                                                                                                                  
- Rezoluția Parlamentului European din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de 
decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a 
produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic 
281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (P8_TA(2016)0390), 
- Rezoluția Parlamentului European din 5 aprilie 2017 referitoare la proiectul de 
decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a 
produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic 
Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 și din porumb modificat genetic obținut din 
combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele Bt11, 59122, MIR604, 1507 și 
GA21, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (P8_TA 
(2017)0123). 

15  Disponibil la: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4633 
16  http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-

risks-of-herbicide-2-4-d.pdf 
17  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2033 al Comisiei din 13 noiembrie 

2015 de reînnoire a aprobării substanței active 2,4-D în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea 
pe piață a produselor fitosanitare, precum și de modificare a anexei la Regulamentul 
de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (JO L 298, 14.11.2015, p. 8). 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4633
http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf
http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf
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F. întrucât autorizarea importului în Uniune de porumb DAS-40278-9 va conduce fără 

îndoială la o creștere a cultivării sale în alte regiuni, cum ar fi SUA, Brazilia și 

Argentina și la o creștere corespunzătoare a utilizării erbicidelor pe bază de 2,4-D și 

AOPP; întrucât cercetări independente, de asemenea, ridică semne de întrebare cu 

privire la lacune majore în evaluarea comparativă, lacunele grave în ceea ce privește 

evaluarea toxicologică (de exemplu, faptul că nu a fost solicitată testarea întregii plante 

într-un studiu de hrănire, nu au fost luate în considerare efectele cumulate pe termen 

lung, nu a fost discutat impactul asupra sistemelor de reproducere, precum și 

deficiențele metodologice în studiile pe animale), precum și la o evaluare 

neconcludentă a impactului posibil asupra sistemului imunitar18; 

G. întrucât numeroase observații critice au fost prezentate de statele membre în timpul 

perioadei de consultare de trei luni; întrucât aceste observații se referă, printre altele, la: 

date lipsă sau insuficiente, lipsa unor explicații, afirmații contradictorii în cerere, 

elaborarea deficitară a testelor, lipsa unor teste, de exemplu în ceea ce privește 

alergenicitatea, rezultate îndoielnice ale studiilor de evaluare a siguranței, lipsa oricărui 

studiu de toxicitate subcronică de 90 de zile cu întreaga plantă, ceea ce face imposibilă 

evaluarea riscului potențial al consumului de alimente produse cu porumbul respectiv, 

și alegerea și elaborarea studiilor luate în considerare pentru evaluarea riscurilor19; 

H. întrucât, în ciuda tuturor acestor preocupări, EFSA nu a considerat că este necesară o 

monitorizare după introducerea pe piață a produselor alimentare/furajelor obținute din 

porumb DAS-40278-9; 

I. întrucât nu s-a emis niciun aviz în urma votului Comitetului permanent pentru lanțul 

alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) 

nr. 1829/2003, care a avut loc la 27 martie 2017; întrucât 16 state membre au votat 

împotrivă, în timp ce doar 9 state membre, care reprezintă doar 36,22 % din populația 

Uniunii, au votat pentru, trei state membre abținându-se; 

J. întrucât, atât în expunerea de motive a propunerii sale legislative prezentate la 22 

aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 în ceea ce privește 

posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice utilizarea produselor 

alimentare și a furajelor modificate genetic pe teritoriul lor (COM(2015)0177), cât și în 

expunerea de motive din propunerea legislativă prezentată la 14 februarie 2017 de 

modificare a Regulamentul (UE) nr. 182/2011, Comisia a deplâns faptul că, de la 

intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, deciziile de autorizare au fost 

adoptate de către Comisie fără sprijinul avizului Comitetului statelor membre și că 

retrimiterea dosarului la Comisie în vederea adoptării unei decizii finale, care reprezintă 

de fapt o măsură cu totul excepțională în cadrul procedurii în ansamblu, a devenit 

regula în procesul decizional cu privire la autorizarea produselor alimentare și a 

furajelor modificate genetic; întrucât Președintele Comisiei, dl Juncker, și-a exprimat în 

mai multe rânduri regretul față de această practică, pe care a catalogat-o drept 

                                                
18  Bauer-Panskus/Then: Comentariu Testbiotech referitor la Avizul științific EFSA 

privind o cerere din partea DOW AgroSciences LLC (EFSA-GMO-NL-2010-89) de 
introducere pe piață a porumbului modificat genetic rezistent la erbicide DAS-40278-
9, disponibil la: https://www.testbiotech.org/node/1862 

19  A se vedea Registrul de întrebări EFSA, anexa G la Întrebarea nr. EFSA-Q-2010-
01326, disponibilă online la: 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-

2010-01326 

https://www.testbiotech.org/node/1862
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2010-01326
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2010-01326
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nedemocratică20; 

K. întrucât Parlamentul a respins la 28 octombrie 2015, în primă lectură, propunerea 

legislativă din 22 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/200321 și 

a invitat Comisia să o retragă și să propună una nouă; 

L. întrucât considerentul 14 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și 

principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al 

exercitării competențelor de executare de către Comisie prevede în mod clar că: 

„Atunci când examinează adoptarea altor proiecte de acte de punere în aplicare 

referitoare la sectoare deosebit de sensibile, cum ar fi, în special, impozitarea, sănătatea 

consumatorilor, siguranța alimentară și protecția mediului, pentru a găsi o soluție 

echilibrată, Comisia va acționa, pe cât posibil, astfel încât să evite să se opună unei 

poziții predominante care ar putea apărea în cadrul comitetului de apel împotriva 

caracterului adecvat al unui act de punere în aplicare”, 

1. consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei depășește 

competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003; 

2. consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei nu este în 

conformitate cu dreptul Uniunii, prin faptul că nu este compatibilă cu obiectivul 

Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, care, în conformitate cu principiile generale 

prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al 

Consiliului22, constă în asigurarea unei baze prin care să se asigure un nivel ridicat de 

protecție a vieții și sănătății umane, a sănătății și bunăstării animale, a intereselor de 

mediu și ale consumatorilor în ceea ce privește produsele alimentare și furajele 

modificate genetic, asigurând în același timp funcționarea eficientă a pieței interne; 

3. solicită Comisiei să își retragă proiectul de decizie de punere în aplicare; 

4. solicită Comisiei să suspende orice decizie de punere în aplicare privind cererile de 

autorizare a organismelor modificate genetic până în momentul în care procedura de 

autorizare va fi fost revizuită pentru a corecta deficiențele procedurii curente, care s-a 

dovedit a fi inadecvată; 

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 

 

                                                
20  De exemplu, în Declarația de deschidere a sesiunii plenare a Parlamentului European, 

inclusă în orientările politice ale următoarei Comisii Europene (Strasbourg, 15 iulie 
2014) sau în discursul privind starea Uniunii în 2016 (Strasbourg, 14 septembrie 
2016). 

21  Texte adoptate, P8_TA(2015)0379. 
22  JO L 31, 1.2.2002, p. 1. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0216 

Situația din Ungaria  

Rezoluţia Parlamentului European din 17 mai 2017 referitoare la situația din Ungaria 

(2017/2656(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în special articolele 2, 6 și 

7, 

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special 

articolele 4, 12, 13, 14, 16, 18 și 21, 

– având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului și jurisprudența Curții 

Europene a Drepturilor Omului, în special cauzele Szabó și Vissy / Ungaria, Karácsony 

și alții  / Ungaria, Magyar Keresztény Mennonita Egyház și alții / Ungaria, Baka / 

Ungaria și Ilias și Ahmed / Ungaria, 

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului a și numeroasele tratate ale 

Organizației Națiunilor Unite privind drepturile omului, care sunt obligatorii pentru 

toate statele membre, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 martie 2014 intitulată „Un nou cadru al 

UE pentru consolidarea statului de drept” (COM(2014)0158), 

– având în vedere rezoluțiile sale din 16 decembrie 201523 și 10 iunie 201524 referitoare 

la situația din Ungaria, Rezoluția sa din 3 iulie 2013 referitoare la situația drepturilor 

fundamentale: standardele și practicile din Ungaria25, Rezoluția sa din 16 februarie 

2012 referitoare la recentele evoluții politice din Ungaria26 și Rezoluția sa din 10 martie 

2011 referitoare la legislația privind mass-media din Ungaria27, 

– având în vedere audierea din 27 februarie 2017 organizată de Comisia pentru libertăți 

civile, justiție și afaceri interne, pe tema situației din Ungaria, 

– având în vedere dezbaterea în ședința plenară din 26 aprilie 2017 cu privire la situația 

din Ungaria, 

                                                
23  Texte adoptate, P8_TA(2015)0461. 
24  JO C 407, 4.11.2016, p. 46. 
25  JO C 75, 26.2.2016, p. 52. 
26  JO C 249 E, 30.8.2013, p. 27. 
27  JO C 199 E, 7.7.2012, p. 154. 
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– având în vedere Declarația de la Roma din 25 martie 2017 a liderilor a 27 de state 

membre și a Consiliului European, a Parlamentului European și a Comisiei Europene,  

– având în vedere Legea CLXVIII din 2007 privind promulgarea Tratatului de la 

Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de 

instituire a Comunității Europene, adoptată de Parlamentul Ungariei la 17 decembrie 

2007, 

– având în vedere Rezoluția 2162 (2017) din 27 aprilie 2017 a Adunării Parlamentare a 

Consiliului Europei, intitulată „Evenimentele alarmante din Ungaria: proiectul de lege 

privind ONG-urile care limitează societatea civilă și posibila închidere a Universității 

Central Europene”,  

– având în vedere declarația din 8 martie 2017 a Comisarului pentru drepturile omului al 

Consiliului Europei privind noua lege din Ungaria care permite detenția automată a 

solicitanților de azil, precum și scrisoarea sa din 27 aprilie 2017 adresată președintelui 

Parlamentul Ungariei, prin care se solicita respingerea propunerii de proiect de lege 

privind ONG-urile finanțate din străinătate, 

– având în vedere decizia Comisiei de a iniția o procedură de constatare a neîndeplinirii 

obligațiilor împotriva Ungariei, în legătură cu legea de modificare a Legii privind 

învățământul superior la nivel național, precum și alte proceduri de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor aflate în curs sau viitoare împotriva Ungariei, 

– având în vedere reacția Comisiei la consultarea la nivel național din Ungaria intitulată 

„Stop Bruxelles”, 

– având în vedere vizita comisarului Avramopoulos în Ungaria la 28 martie 2017, 

– având în vedere scrisoarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

adresată vicepreședintelui Timmermans, prin care se solicită avizul Comisiei cu privire 

la conformitatea legii de modificare a anumitor legi referitoare la consolidarea 

procedurii desfășurate în zona de frontieră supravegheată cu acquis-ul Uniunii în 

materie de azil, precum și în ceea ce privește Carta drepturilor atunci când sunt puse în 

aplicare măsurile menționate în această lege,  

– având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât Uniunea Europeană se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, 

libertății, democrației, egalității și statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor 

omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților, și întrucât aceste 

valori sunt universale și comune statelor membre (articolul 2 din TUE); 

B. întrucât Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene face parte din dreptul 

primar al UE și interzice discriminarea de orice fel bazată pe motive precum sex, rasă, 

culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau credință, 

opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, 

naștere, handicap, vârstă sau orientare sexuală; 

C. întrucât Ungaria este stat membru al Uniunii Europene din 2004 și întrucât, potrivit 

sondajelor de opinie, o majoritate largă a cetățenilor ungari sunt în favoarea 

apartenenței țării lor la UE;  

D. întrucât Carta prevede ca domeniile artistice și cercetarea științifică să fie neîngrădite și 

ca libertatea academică să fie respectată; întrucât Carta garantează, de asemenea, 

libertatea de a înființa instituții de învățământ cu respectarea în mod corespunzător a 

principiilor democratice; 
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E. întrucât libertatea de asociere trebuie protejată și întrucât un sector dinamic al societăți 

civile joacă un rol esențial pentru promovarea participării publicului la procesul 

democratic și răspunderea guvernelor în ceea ce privește obligațiile lor legale, inclusiv 

apărarea drepturilor fundamentale, protecția mediului și combaterea corupției;  

F. întrucât dreptul la azil este garantat, cu respectarea normelor prevăzute de Convenția de 

la Geneva din 28 iulie 1951 și de Protocolul din 31 ianuarie 1967 privind statutul 

refugiaților, și în conformitate cu TUE și cu Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE);  

G. întrucât 91,54 % din cererile de azil din 2016 au fost respinse; întrucât, începând din 

2015, noi acte legislative și proceduri adoptate în Ungaria în domeniul azilului i-au 

obligat pe toți solicitanții de azil să intre în Ungaria printr-o zonă de tranzit de pe 

teritoriul ungar care permite accesul unui număr limitat de persoane pe zi, de exemplu 

10 în momentul de față; întrucât ONG-urile au semnalat în mod repetat că migranții 

aflați la frontierele Ungariei sunt expeditiv obligați să se întoarcă în Serbia, în unele 

cazuri fiind tratați cu cruzime și violență, fără a le fi luate în considerare cererile de 

protecție; întrucât guvernul Ungariei nu și-a îndeplinit obligația privind transferul 

solicitanților de azil în conformitate cu legislația UE; 

H. întrucât Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei a declarat că „în 

urma modificărilor importante introduse în legislația și în practica în materie de azil din 

Ungaria în ultimele luni, solicitanții de azil returnați în această țară prezintă un risc 

considerabil de a face obiectul unor încălcări ale drepturilor omului”, în legătură cu 

observațiile scrise transmise de acesta la 17 decembrie 2016 Curții Europene a 

Drepturilor Omului cu privire la două plângeri împotriva Austriei referitoare la 

transferul solicitanților din Austria în Ungaria în temeiul Regulamentului Dublin III; 

I. întrucât 11 refugiați, numiți „Röszke 11”, prezenți în Ungaria la 16 septembrie 2016, la 

o zi după ce Ungaria și-a închis frontiera cu Serbia, au fost acuzați de comiterea unui 

act de terorism și condamnați la închisoare, printre aceștia aflându-se și Ahmed H., un 

sirian cu reședința în Cipru care a fost condamnat la 10 de ani de închisoare în 

noiembrie 2016, în urma unui proces neechitabil, pe motivul de a fi utilizat un megafon 

pentru atenuarea tensiunilor și de a fi aruncat cu trei obiecte către membrii poliției de 

frontieră; 

J. întrucât, de la adoptarea rezoluției sale din 16 decembrie 2015, au fost exprimate 

preocupări cu privire la o serie de aspecte, și anume utilizarea cheltuielilor publice, 

atacurile împotriva organizațiilor societății civile și apărătorilor drepturilor omului, 

drepturile solicitanților de azil, supravegherea în masă a cetățenilor, libertatea de 

asociere, libertatea de exprimare, pluralismul mass-media și închiderea ziarului 

Népszabadság, drepturile romilor, inclusiv expulzarea romilor din Miskolc și 

segregarea copiilor romi în sistemul de învățământ, drepturile persoanelor LGBTI, 

drepturile femeilor, sistemul judiciar, inclusiv posibilitatea de a pronunța o sentință de 

închisoare pe viață fără eliberare condiționată, evacuarea forțată a ONG-urilor 

„Parlamentul romilor” și „Organizația independentă a țiganilor Phralipe” din sediile lor 

și riscul de a se închide Arhivele Lukács; 

K. întrucât conținutul și limbajul utilizat în consultarea la nivel național intitulată „Stop 

Bruxelles”, o consultare la nivel național privind imigrația și terorismul și campaniile 

publicitare aferente ale guvernului, sunt extrem de înșelătoare și părtinitoare; 

L. întrucât în cauza Szabó și Vissy / Ungaria, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a 

hotărât că legislația din Ungaria privind supravegherea antiteroristă secretă, introdusă în 
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2011, a fost o încălcare a dreptului la respectarea vieții private și de familie, a 

domiciliului și a corespondenței; întrucât în cauza Ilias și Ahmed / Ungaria, Curtea a 

constatat o încălcare a dreptului la libertate și la securitate, a dreptului la o cale de atac 

eficientă în ceea ce privește condițiile din zona de tranzit Röszke și a dreptului de 

protecție împotriva tratamentelor inumane sau degradante în ceea ce privește 

expulzarea solicitanților în Serbia; întrucât în cauza Baka / Ungaria, Curtea a hotărât că 

Ungaria a încălcat dreptul la un proces echitabil și libertatea de exprimare ale lui 

András Baka, fostul președinte al Curții Supreme a Ungariei; 

M. întrucât cele mai recente evoluții din Ungaria, și anume legea de modificare a anumitor 

legi privind creșterea gradului de strictețe al procedurilor desfășurate în domeniul 

gestionării frontierelor și al azilului, legea de modificare a Legii privind învățământul 

superior la nivel național, care reprezintă o amenințare directă la adresa Universității 

Central Europene și care a suscitat o amplă dezaprobare publică, precum și propunerea 

de lege privind transparența organizațiilor care primesc sprijin din străinătate (proiectul 

de lege T/14967 al Parlamentului Ungariei) au dat naștere unor preocupări în ceea ce 

privește compatibilitatea lor cu legislația UE și cu Carta drepturilor fundamentale, 

1. reamintește că valorile consacrate în articolul 2 din TUE trebuie să fie respectate de 

toate statele membre ale UE; 

2. regretă faptul că evenimentele din Ungaria au condus în ultimii ani la o deteriorare 

gravă a statului de drept, democrației și drepturilor fundamentale, printre care, 

libertatea de exprimare, libertatea academică, drepturile omului în cazul migranților, 

solicitanților de azil și refugiaților, libertatea de întrunire și de asociere, activitatea 

organizațiilor societății civile, care se confruntă cu restricții și obstacole, dreptul la un 

tratament egal, drepturile persoanelor ce aparțin grupurilor minoritare, inclusiv ale 

romilor, evreilor și persoanelor LGBTI, drepturile sociale, funcționarea sistemului 

constituțional, independența sistemului judiciar și a altor instituții, pe lângă 

numeroasele acuzații îngrijorătoare de corupție și conflicte de interese, care, puse 

laolaltă, ar putea reprezenta o amenințare sistemică emergentă la adresa statului de 

drept în acest stat membru; consideră că Ungaria pune la încercare capacitatea și voința 

UE de a reacționa la amenințarea valorilor sale fondatoare și la încălcarea acestor valori 

de către un stat membru; constată cu îngrijorare că evoluțiile din alte state membre, 

cum ar fi Polonia, prezintă semne îngrijorătoare de subminare a statului de drept, 

similare celor din Ungaria; 

3. invită guvernul Ungariei să se angajeze într-un dialog cu Comisia cu privire la toate 

aspectele menționate în prezenta rezoluție, în special cu privire la drepturile omului în 

cazul migranților, solicitanților de azil și refugiaților, libertatea de asociere, libertatea în 

educație și cercetare academică, segregarea romilor în sistemul de învățământ și 

protecția femeilor însărcinate la locul de muncă; reiterează faptul că ambele părți ar 

trebui să se implice în acest dialog dând dovadă de imparțialitate, bazându-se pe dovezi 

și cooperând; invită Comisia să informeze în continuare Parlamentul cu privire la 

evaluările sale; 

4. își exprimă preocuparea cu privire la ultimele declarații și inițiative ale guvernului 

ungar, în special privind menținerea campaniei de consultare „Stop Bruxelles” și 

măsurile de anchetare îndreptate împotriva angajaților străini ai Universității Central 

Europene, precum și cu privire la declarațiile conducătorilor partidului aflat la 

guvernare, care se opun oricăror modificări legislative pe baza recomandărilor făcute de 

instituțiile UE și de organizațiile interinstituționale; regretă că aceste semnale nu 

demonstrează un angajament clar al autorităților ungare de a garanta pe deplin că 
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acțiunile lor respectă legislația primară și cea secundară a UE; 

5. invită Comisia să monitorizeze îndeaproape utilizarea fondurilor UE de către guvernul 

Ungariei, în special în domeniul azilului și migrației, comunicării publice, educației, 

incluziunii sociale și dezvoltării economice, astfel încât să se asigure că orice proiect 

cofinanțat respectă pe deplin legislația primară și secundară a UE; 

6. invită, între timp, guvernul Ungariei să abroge legea de modificare a anumitor legi 

privind creșterea gradului de strictețe al procedurilor desfășurate în domeniul 

gestionării frontierelor și al azilului și legea de modificare a Legii privind învățământul 

superior la nivel național și să retragă propunerea de lege privind transparența 

organizațiilor care primesc sprijin din străinătate (proiectul de lege T/14967 al 

Parlamentului Ungariei); 

7. îndeamnă guvernului ungar să suspende imediat  toate termenele limită din legea de 

modificare a Legii privind învățământul superior la nivel național, să înceapă imediat 

un dialog cu autoritățile relevante din SUA pentru a garanta funcționarea pe viitor a 

Universității Central Europene prin emiterea unor diplome acreditate în Statele Unite 

ale Americii, precum și să își ia angajamentul public că universitatea poate să rămână în 

Budapesta ca o instituție liberă; 

8. regretă faptul că Comisia nu a răspuns la apelul Parlamentului European de a activa 

cadrul UE pentru a consolida statul de drept, așa cum se menționează în rezoluțiile sale 

din 10 iunie 2015 și 16 decembrie 2015 referitoare la situația din Ungaria, pentru a 

preveni, prin intermediul unui dialog cu statul membru în cauză, escaladarea unei 

amenințări sistemice emergente la adresa statului de drept; consideră că poziția actuală 

adoptată de Comisie se axează în principal pe aspecte marginale, de ordin tehnic ale 

legislației, ignorând tendințele și practicile ce se conturează și efectul combinat al 

acestor măsuri asupra statului de drept și drepturilor fundamentale; consideră că 

procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, în special, nu au reușit, în 

majoritatea cazurilor, să determine schimbări reale și nici să asigure o abordare mai 

cuprinzătoare a situației; 

9. consideră că situația actuală din Ungaria reprezintă un risc clar de încălcare gravă a 

valorilor menționate la articolul 2 din TUE și justifică lansarea procedurii de la 

articolul 7 alineatul (1) din TUE; 

10. încredințează, prin urmare, Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, 

sarcina de a iniția procedura și de a elabora un raport specific în vederea organizării 

unui vot în plen privind o propunere motivată prin care invită Consiliul să acționeze în 

temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE, în conformitate cu articolul 83 din 

Regulamentul de procedură; 

11. constată din nou necesitatea unui proces regulat de monitorizare și de dialog cu 

participarea tuturor statelor membre, în scopul protejării valorilor fundamentale ale UE, 

și anume democrația, drepturile fundamentale și statul de drept, proces care să implice 

Consiliul, Comisia și Parlamentul, astfel cum s-a propus în Rezoluția Parlamentului din 

25 octombrie 2016 conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la crearea unui 

mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale28 (Pactul 

UE pentru DSF) și, de asemenea, pentru a evita standardele duble; 

12. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și 

Consiliului, președintelui, guvernului și parlamentului Ungariei, precum și guvernelor 

                                                
28  Texte adoptate, P8_TA(2016)0409. 



 

 22 

și parlamentelor statelor membre și Consiliului Europei. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0219 

Etiopia, în special cazul Dr. Merera Gudina  

Rezoluţia Parlamentului European din 18 mai 2017 referitoare la Etiopia, în special 

cazul Dr. Merera Gudina (2017/2682(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind situația din Etiopia, 

– având în vedere cea mai recentă evaluare periodică universală privind Etiopia realizată 

înaintea Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU din 2015; 

– având în vedere comunicatul de presă al Serviciului European de Acțiune Externă 

(SEAE) în urma vizitei Vicepreședintele Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii 

pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, la prim-

ministrul etiopian, Hailemariam Desalegn, la Addis Abeba, în data de 17 martie 2017, 

– având în vedere Constituția Republicii Federale Democrate Etiopia, adoptată la 8 

decembrie 1994, în special dispozițiile capitolului III privind drepturile și libertățile 

fundamentale, drepturile omului și drepturile democratice, 

– având în vedere raportul oral din 18 aprilie 2017 al Comisiei etiopiene pentru drepturile 

omului adresat Parlamentului Etiopiei, 

– având în vedere declarația din 10 aprilie 2017 a Reprezentantului Special al Uniunii 

Europene pentru drepturile omului, Stavros Lambrinidis, cu ocazia vizitei sale în 

Etiopia pentru lansarea Angajamentului strategic pentru drepturile omului și 

guvernanță, 

– având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, ratificat de 

Etiopia în 1993, 

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului, 

– având în vedere declarația SEAE din 23 decembrie 2015 referitoare la recentele ciocniri 

din Etiopia, 

– având în vedere declarația din 10 octombrie 2016 a purtătorului de cuvânt al VP/ÎR 

referitoare la anunțarea stării de urgență în Etiopia, 

– având în vedere Agenda comună în materie de migrație și mobilitate UE-Etiopia, 

semnată la 11 noiembrie 2015, 

– având în vedere declarația din 18 decembrie 2015 a Departamentului de Stat din SUA 
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cu privire la ciocnirile din Oromia, Etiopia, 

– având în vedere Angajamentul strategic UE-Etiopia, 

– având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor, 

– având în vedere Acordul de la Cotonou, 

– având în vedere vizita în Etiopia a Comisarului ONU pentru Drepturile Omului, Zeid 

Ra’ad Al Hussein, care s-a încheiat la 4 mai 2017, 

– având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din 

Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât Etiopia are un rol esențial în regiune și se bucură de sprijin politic din partea 

donatorilor occidentali și a majorității vecinilor săi din regiune, datorită rolului său de 

gazdă a Uniunii Africane (UA) și contribuției sale la misiunile ONU de menținere a 

păcii și la securitate și participării sale la parteneriate de ajutor cu țările occidentale, 

sprijinind eforturile internaționale de a aduce stabilitatea în Somalia și de a combate 

grupările teroriste din regiune; întrucât Etiopia este, de asemenea, puternic implicată, în 

relațiile dintre Sudan și Sudanul de Sud și a organizat negocieri de pace sub egida 

IGAD; 

B. întrucât, cu o populație de 100 milioane de locuitori, Etiopia este, se pare, una dintre 

economiile cu cea mai rapidă creștere din Africa, atrăgând investiții străine 

semnificative, inclusiv în agricultură, construcții și industria prelucrătoare, în proiecte 

de dezvoltare la scară largă, precum construirea de baraje hidroelectrice și plantațiile, 

pe lângă arendarea extinsă, adesea în favoarea unor companii străine, și a înregistrat o 

rată medie a creșterii de 10 % în ultimii zece ani; întrucât, cu toate acestea, Etiopia 

rămâne una dintre cele mai sărace economii, cu un VNB de 632 USD pe cap de 

locuitor; întrucât indicele dezvoltării umane pentru 2014 o clasa pe locul 173 din 187; 

C. întrucât criza umanitară actuală din Cornul Africii, care afectează regiunea Ogaden și 

alte zone din Etiopia a dus la apariția holerei și la penurie de alimente, din cauza cărora 

au murit deja numeroase persoane și alte mii de persoane se află în pericol, în special de 

la începutul lunii martie 2017; întrucât Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru 

Refugiați (UNHCR) a lansat cel mai mare apel al său pentru strângerea a 96,4 milioane 

USD pentru a ajuta 1,19 milioane de refugiați și foști refugiați din Sudan, Somalia, 

Etiopia și Republica Centrafricană; întrucât, în ianuarie 2017, Etiopia a declarat situație 

de urgență din cauza secetei în provinciile sale din est, 5,6 milioane de persoane având 

nevoie urgentă de asistență, și face apel la ajutor din partea comunității internaționale; 

întrucât, în 2016, din cauza secetei au suferit de foame 10 milioane de persoane și au 

murit sute de mii de animale de producție; 

D. întrucât Acordul de angajament strategic UE-Etiopia a fost semnat la 14 iunie 2016; 

întrucât acesta recunoaște rolul esențial jucat de Etiopia în Africa și comunitatea 

internațională, precum și creșterea sa economică semnificativă și progresele pe calea 

atingerii obiectivelor de dezvoltare ale mileniului; întrucât UE sprijină rolul constructiv 

al Etiopiei în ceea ce privește pacea și securitatea în Cornul Africii; 

E. întrucât Etiopia se confruntă cu fluxuri permanente de migranți, înspre și dinspre 

teritoriul său, și găzduiește aproximativ 800 000 de refugiați, în special din Sudanul de 

Sud și Eritreea, dar și din Somalia; întrucât, la 11 noiembrie 2015, a fost semnată de UE 

și Etiopia o Agenda comună în materie de migrație și mobilitate (ACMM), pentru 

consolidarea cooperării și dialogului dintre cele două părți în domeniul migrației; 



 

 25 

F. întrucât Etiopia este semnatară a Acordului de la Cotonou, al cărui articol 96 prevede că 

respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale constituie un element 

esențial al cooperării ACP-UE; 

G. întrucât autoritățile etiopiene au folosit în mod repetat forța excesivă împotriva 

demonstranților pașnici și au comis încălcări ale drepturilor omului împotriva 

membrilor comunității Oromo și ai altor grupuri etnice, inclusiv acte de persecuție, 

arestări arbitrare și ucideri, din cauza percepției că aceste comunități se opun 

guvernului; întrucât guvernul Etiopiei îi acuză în mod regulat pe cei care critică politica 

guvernamentală de asociere la acțiuni de terorism; întrucât jurnaliști, bloggeri, 

protestatari și activiști au fost trimiși în judecată în baza Proclamației privind 

combaterea terorismul din 2009 din această țară, lege cu dispoziții dure; 

H. întrucât situația s-a deteriorat la mijlocul lunii aprilie 2014, când guvernul a anunțat 

punerea în aplicare a Planului de dezvoltare regională integrată Addis Abeba, care 

propune extinderea instalațiilor către zone din afara orașului, care aparțin Statului 

național regional Oromia, cea mai mare regiune etiopiană din jurul orașului Addis 

Abeba; 

I. întrucât, la 14 ianuarie 2016, guvernul a decis să anuleze planul contestat de dezvoltare 

urbană la scară largă; întrucât extinderea orașului Addis Abeba a determinat deja 

strămutarea a numeroși agricultori Oromo, aceștia devenind victime ale sărăciei; 

J. întrucât, în 2015 și 2016, au avut loc proteste de masă în Oromia legate de extinderea 

limitei municipale pe terenul agricultorilor Oromo, unde trăiesc două milioane de 

persoane, având în vedere că exproprierile au fost considerate acaparare a terenurilor; 

întrucât, potrivit raportului din 19 aprilie 2017 al Comisiei etiopiene pentru drepturile 

omului, mandatată să desfășoare investigații cu privire la tulburări, între iunie și 

octombrie 2016, și-au pierdut viața 462 de civili și 33 de membri ai forțelor de 

securitate și au fost răniți 338 de civili și 126 de membri ai forțelor de securitate; 

K. întrucât, la 9 octombrie 2016, prim-ministrul Etiopiei, Hailemariam Desalegn, a 

declarat starea de urgență, prevăzută de Constituția Etiopiei; întrucât starea de urgență 

autorizează armata să asigure securitatea în întreaga țară și impune și mai multe 

restricții în ceea ce privește libertatea de exprimare și accesul la informație; întrucât, la 

15 martie 2017, guvernul a anunțat că au fost ridicate mai multe restricții impuse de 

starea de urgență, afirmând că postul de comandă nu va mai putea aresta persoane în 

mod arbitrar sau efectua percheziții pe proprietăți fără mandat, iar starea de asediu și 

unele restricții asupra mass-mediei vor fi ridicate; întrucât, la 29 martie 2017, 

Parlamentul Etiopiei a convenit în unanimitate să prelungească starea de urgență cu 

patru luni;  

L. întrucât, la 30 noiembrie 2016, forțele de securitate etiopiene l-au arestat pe dr Merera 

Gudina, președintele partidului etiopian din opoziție Congresul Federalist Oromo, la 

Addis Abeba, în urma vizitei sale la Parlamentul European din data de 9 noiembrie 

2016, unde a participat la o masă rotundă împreună cu alți lideri ai opoziției, încălcând 

astfel legea care instaurează starea de urgență, „exercitând presiuni asupra guvernului”, 

„amenințând societatea prin violență” și încercând să „ perturbe ordinea 

constituțională”; întrucât cererea sa de eliberare pe cauțiune a fost refuzată și el se află 

în continuare în închisoare în așteptarea verdictului; întrucât, la 24 februarie 2017, lui 

Merera Gudina și altor doi copârâți, Berhanu Nega și Jawar Mohammed, li s-au adus 

patru capete de acuzare separate pentru nerespectarea codului penal etiopian;  

M. întrucât și alți activiști, jurnaliști și apărători ai drepturilor omului, inclusiv Getachew 
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Shiferaw (redactorul-șef al Negere Ethiopia), Fikadu Mirkana (Organizația Oromia 

Radio and TV), Eskinder Nega (jurnalist de marcă), Bekele Gerba (activist pacifist 

oromo) și Andargachew Tsige (lider al opoziției) au fost arestați sau sunt reținuți; 

întrucât activista online Yonathan Tesfaye a fost condamnată, în temeiul legislației 

antiterorism, pentru comentarii făcute pe Facebook și riscă o pedeapsă între 10 și 20 de 

ani de închisoare; 

N. întrucât cardiologul suedezo-etiopian, dr. Fikru Maru, conducea primul spital de 

cardiologie din Addis Abeba; întrucât din 2013 se află în închisoare în Etiopia, 

aducându-i-se acuzații foarte îndoielnice; întrucât a petrecut mai mulți ani în închisoare 

fără a fi judecat; întrucât acum este acuzat și de terorism, chiar înainte de a-și termina 

ispășirea pedepsei; 

O. întrucât Etiopia a găzduit recent înalți funcționari specializați în drepturile omului, 

printre care Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și Reprezentantul special 

al UE pentru drepturile omului, Stavros Lambrinidis, pentru a marca lansarea dialogului 

sectorial privind drepturile omului și guvernanța în cadrul Angajamentului strategic 

UE-Etiopia; întrucât s-au înregistrat progrese limitate în ceea ce privește îmbunătățirea 

situației drepturilor omului în Etiopia, precum și în ceea ce privește privarea de libertate 

a personalităților politice, recurgerea continuă la legea împotriva terorismului/ legea 

CSO și prelungirea stării de urgență;  

P. întrucât, la data de 5 mai 2017, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid 

Ra’ad Al Hussein, a declarat că Proclamația privind organizațiile caritative și 

asociațiile, legea împotriva terorismului și legea privind mass-media din Etiopia „nu 

par să respecte normele juridice internaționale relevante și ar trebui reformate”, 

1. invită guvernul etiopian să elibereze imediat pe cauțiune și să renunțe la toate acuzațiile 

împotriva dr Merera Gudina, dr. Fikru Maru și a tuturor celorlalți prizonieri politici și 

să renunțe la procedurile împotriva lui Berhanu Nega și Jawar Mohammed, care au fost 

puși sub acuzare în lipsă și sunt în prezent în exil; subliniază că, pentru ca orice dialog 

cu opoziția să fie considerat credibil, liderii politici din opoziție, cum ar fi dr Merera 

Gudina, trebuie să fie eliberați; o invită pe Înalta Reprezentantă a UE să mobilizeze 

statele membre pentru a realiza de urgență o anchetă internațională coordonată de ONU 

pentru a investiga în mod credibil, transparent și independent uciderea protestatarilor și 

să facă presiune asupra guvernului etiopian să își dea acordul; 

2. îndeamnă guvernul etiopian să elimine în continuare restricțiile și să pună capăt stării 

de urgență, recunoscând că acest lucru împiedică libertatea de exprimare și limitează 

grav exprimarea opiniilor legitime și diverse privind societatea etiopiană, de care este 

mare nevoie pentru a aborda criza din Etiopia; subliniază că această lipsă de dialog 

reprezintă un risc pentru stabilitatea Etiopiei;  

3. solicită autorităților etiopiene să nu mai utilizeze legislația împotriva terorismului 

(Proclamația privind antiterorismul nr. 652/2009) pentru a reprima protestele pașnice 

sau opiniile divergente legitime; solicită, de asemenea, guvernului etiopian să își 

revizuiască legea împotriva terorismului; 

4. consideră că în Etiopia este nevoie de o participare democratică diversificată din punct 

de vedere etnic mai extinsă și de acces egal la oportunități politice, economice, sociale 

și culturale în rândul diferitelor grupuri etnice și religioase; 

5. îndeamnă guvernul etiopian să respecte pe deplin libertatea de exprimare, de asociere și 

a presei, după cum este prevăzut în Constituția Etiopiei și să îi elibereze pe jurnaliștii și 

bloggerii închiși pe nedrept; este ferm convins că protestele pașnice fac parte din 
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procesul democratic și că utilizarea excesivă a forței trebuie evitată în toate situațiile; 

îndeamnă guvernul să pună în aplicare în mod corespunzător recomandările Comisiei 

etiopiene privind drepturile omului referitoare la protestele violente recente, în special 

pentru a-i aduce în fața justiției pe membrii diverselor forțe de securitate responsabili de 

violențe, împiedicând atacurile care vizează anumite naționalități și apărând dreptul 

cetățenilor la justiție; 

6. reamintește guvernului etiopian obligația pe care o are de a garanta drepturile 

fundamentale, inclusiv accesul la justiție și dreptul la un proces corect, așa cum se 

prevede în Carta Africană și în alte instrumente internaționale și regionale privind 

drepturile omului, inclusiv Acordul de la Cotonou, în special articolele 8 și 96;  

7. invită guvernul etiopian să acorde organizațiilor și ONG-urilor active în domeniul 

drepturilor omului acces neîngrădit în toate regiunile țării, în special în cele unde se 

înregistrează conflicte și proteste;  

8. își exprimă îngrijorarea cu privire la legislația care restricționează grav dreptul la 

libertatea de exprimare, libertatea presei, libertatea de informare, de asociere și de 

întrunire pașnică, precum și monitorizarea situației drepturilor fundamentale;  

9. reamintește că Etiopia este o țară de destinație, tranzit și origine importantă pentru 

migranți și că găzduiește cea mai mare populație de refugiați din Africa; ia act de 

adoptarea de către UE și Etiopia a unei agende comune privind migrația, care se referă 

la problema refugiaților, controalele la frontieră și lupta împotriva traficului de ființe 

umane; invită, de asemenea, Comisia Europeană să monitorizeze îndeaproape toate 

proiectele inițiate recent în cadrul Fondului fiduciar al UE pentru Africa; reamintește că 

Etiopia este a doua cea mai populată țară din Africa și are una dintre economiile cu cea 

mai rapidă creștere, dar, în același timp, este și una dintre cele mai sărace; reamintește 

că, cu cei 5 328 km de frontieră, Etiopia se confruntă cu fragilitatea vecinilor săi și cu 

afluxul permanent de migranți, adăpostind aproximativ 800 000 de refugiați; 

10. ia act de rolul major pe care Etiopia îl joacă în regiune și, în special, sprijinul acordat de 

aceasta pentru stabilizarea Somaliei, lupta împotriva terorismului, procesul de pace 

dintre Sudan și Sudanul de Sud și cel din Sudanul de Sud însuși; consideră că este 

esențial pentru Uniunea Europeană să stabilească un dialog politic cu această țară 

importantă;  

11. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la seceta actuală din Etiopia, care a 

contribuit la înrăutățirea situației umanitare din țară; salută acordarea unei asistențe 

financiare suplimentare în valoare de 165 milioane EUR regiunii pentru criza din 

Sudanul de Sud și din țările învecinate, precum și pentru seceta din Etiopia, Somalia și 

Kenia;  

12. felicită Etiopia pentru progresele pe care le-a realizat în îmbunătățirea condițiilor pentru 

populația sa aflată în expansiune rapidă, inclusiv pentru refugiații proveniți din zonele 

de conflict din statele învecinate, și apreciază rolul de lider pe care îl joacă în regiune și 

în cadrul Uniunii Africane;  

13. consideră că viitoarea cooperare dintre UE și Etiopia ar trebui să ia în considerare 

necesitatea de a realiza progrese importante în ceea ce privește criteriile de referință în 

domeniul drepturilor omului;  

14. invită autoritățile etiopiene să împiedice discriminarea etnică și să ia măsuri pentru a 

stabili un dialog pacifist și constructiv între diferitele comunități;  

15. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
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Comisiei, Serviciului European de Acțiune Externă, Înaltei Reprezentante a Uniunii 

pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședintei Comisiei Europene, 

parlamentelor și guvernelor statelor membre, copreședinților Adunării Parlamentare 

Paritare ACP-UE, Comisiei Uniunii Africane și Parlamentului Panafrican, precum și 

guvernului Etiopiei. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0220 

Sudanul de Sud  

Rezoluţia Parlamentului European din 18 mai 2017 referitoare la Sudanul de Sud 

(2017/2683(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Sudanul și Sudanul de Sud, 

– având în vedere declarația din 8 mai 2017 a troicii (SUA, Regatul Unit și Norvegia) și a 

UE referitoare la situația în materie de securitate din Sudanul de Sud, 

– având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al Secretarului General al ONU, din 

29 aprilie 2017, privind Sudanul de Sud, 

– având în vedere raportul final din 13 aprilie 2017 al grupului de experți al Consiliului 

de Securitate al ONU privind Sudanul de Sud, 

– având în vedere comunicatul din 25 martie 2017 al celui de al 30-lea summit 

extraordinar al Autorității interguvernamentale pentru dezvoltare (IGAD) privind 

Sudanul de Sud,  

– având în vedere rezultatul celei de a 34-a sesiuni a Consiliului pentru Drepturile 

Omului de la Geneva, care a avut loc în perioada 27 februarie - 24 martie 2017, 

– având în vedere declarația din 23 martie 2017 a Președintelui Consiliului de Securitate 

al ONU privind situația din Sudanul de Sud, 

– având în vedere declarația Comisiei adresată Parlamentului European din 1 februarie 

2017, 

– având în vedere rezoluția Consiliului de Securitate al ONU 2327 (2016) din 16 

decembrie 2016, 

– având în vedere concluziile Consiliului European din 12 decembrie 2016 referitoare la 

Sudanul de Sud, 

– având în vedere raportul umanitar din 9 mai 2017 al Biroului ONU pentru coordonarea 

afacerilor umanitare; 

– având în vedere Acordul IGAD privind soluționarea conflictului din Republica Sudanul 

de Sud (ARCSS) din 17 august 2015, 

– având în vedere Acordul global de pace (AGP) pentru Sudan din 2005, 
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– având în vedere Acordul de la Cotonou revizuit, 

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului, 

– având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, 

– având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor, 

– având în vedere Tratatul privind comerțul cu arme, 

– având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din 

Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât Sudanul de Sud se confruntă cu un război civil de peste trei ani, conflict care a 

izbucnit după ce Salva Kiir, președintele țării și membru al grupului etnic Dinka, l-a 

acuzat pe vicepreședintele demis, Riek Machar, aparținând grupului etnic Nuer, de 

complot în vederea organizării unei lovituri de stat împotriva sa; întrucât Riek Machar a 

negat tentativa de lovitură de stat; 

B. întrucât, în ciuda semnării ARCSS în august 2015, continuă să existe un dispreț total 

față de drepturile internaționale ale omului și de dreptul umanitar și o lipsă de 

responsabilitate pentru încălcările și abuzurile comise în timpul conflictului;  

C. întrucât țara se confruntă cu foametea și prăbușirea economică ca urmare a războiului 

civil, peste 3,6 milioane de persoane fiind forțate să își părăsească locuințele și circa 4,9 

milioane de persoane fiind afectate de insecuritatea alimentară; întrucât nevoile 

umanitare au continuat să crească până la niveluri alarmante, un număr estimat de 7,5 

milioane de persoane având nevoie de asistență umanitară și peste un milion de 

persoane beneficiind în prezent de adăpost în structuri furnizate de ONU; întrucât 

agențiile ONU și-au intensificat apelul la ajutorul umanitar, afirmând că au nevoie de 

cel puțin 1,4 miliarde USD pentru a contribui la atenuarea unor niveluri de suferință „de 

neimaginat”; întrucât doar 14 % din această cerere a fost finanțată până în prezent;  

D. întrucât, în ritmul actual, până la sfârșitul anului 2017, jumătate din populația țării va fi 

pierit sau va fi fost strămutată; întrucât nu se cunoaște numărul persoanelor care au fost 

ucise în urma violențelor;  

E. întrucât, în conformitate cu cel mai recent raport al echipei de experți ai ONU, guvernul 

Sudanului de Sud s-a dovedit a fi unul dintre cei mai mari autori de acte de violență și 

de încălcări ale drepturilor omului în țară, foametea fiind considerată ca fiind 

„provocată de om”, una dintre principalele cauze ale acesteia fiind faptul că guvernul 

Sudanului de Sud risipește banii pe arme;  

F. întrucât, în ultimele săptămâni, amplele ofensive guvernamentale desfășurate în Yuai, 

Waat, Tonga și Kodok au avut consecințe umanitare tragice, inclusiv strămutarea a 50 

000 - 100 000 de persoane; întrucât această acțiune vine după uciderea a numeroși 

civili, la 8 aprilie 2017, în orașul vestic Wau ca un act de pedepsire colectivă pe motive 

de apartenență etnică și vederi politice; întrucât forțele guvernamentale continuă să 

vizeze populația civilă, încălcând dreptul conflictelor armate și au împiedicat misiunea 

ONU de a proteja populația civilă; 

G. întrucât spitalele și clinicile au fost distruse de către guvern, fapt care constituie o crimă 

de război; întrucât echipamentele din spitale și clinici au fost furate, fapt care a dus la 

închiderea acestora și la faptul că nu s-au putut acorda îngrijiri medicale vitale; 

H. întrucât aproape una din trei școli din Sudanul de Sud au fost distruse, deteriorate, 

ocupate sau închise, lucru care a avut consecințe negative asupra educației unei întregi 
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generații de copii; întrucât, potrivit estimărilor, peste 600 000 de copii în vârstă de sub 

cinci ani sunt într-o stare de subnutriție gravă;  

I. întrucât aproximativ două milioane de copii au părăsit țara, ceea ce constituie 62 % 

dintre refugiații care au părăsit Sudanul de Sud, conflictul provocându-le traume, stres 

și tulburări emoționale insuportabile; întrucât se estimează că 17 000 de copii, 

îndeosebi băieți, au fost recrutați sau folosiți ca soldați de către forțele și grupurile 

armate din țară; întrucât mii de copii au fost uciși, violați, strămutați sau lăsați orfani; 

J. întrucât femeile și fetele sunt în mod sistematic violate și răpite ca armă de război, un 

sondaj al ONU constatând că 70 % dintre femeile care trăiesc în taberele pentru 

persoanele strămutate în interiorul țării, în Juba, au fost violate, marea majoritate de 

către forțele de poliție sau de către militari; 

K. întrucât, ca urmare a instabilității din țările vecine, Sudanul de Sud găzduiește, de 

asemenea, aproximativ 270 000 de refugiați din Sudan, Republica Democratică Congo 

(RDC), Etiopia și Republica Centrafricană (RCA);  

L. întrucât, în iunie 2016, Organizația Mondială a Sănătății a anunțat izbucnirea unei 

epidemii de holeră, care a afectat deja mii de persoane și, potrivit relatărilor, s-a 

răspândit mai departe în ultimele săptămâni; întrucât multe decese cauzate de holeră, 

malarie, rujeolă, diaree și boli grave ale căilor respiratorii au drept cauză sărăcia 

extremă și condițiile de trai deplorabile, iar un mare număr de decese ar fi putut fi 

evitate dacă aceste persoane ar fi avut acces la asistență medicală;  

M. întrucât ARCSS stipulează că mandatul guvernului de tranziție de unitate națională 

(TGNU) ar trebui să ia sfârșit în urma alegerilor din august 2018;  

N. întrucât, potrivit ONU și altor relatări credibile, intermediari ce își au sediul în statele 

membre ale Uniunii Europene și în numeroase țări terțe au transferat elicoptere și 

mitraliere grupurilor armate din Sudanul de Sud și au furnizat asistență logistică 

militară; întrucât caracterul prelungit al conflictelor a permis apariția unor noi grupări 

armate și militarizarea societății; 

O. întrucât numărul de atacuri împotriva convoaielor umanitare și a personalului acestora 

este extrem de îngrijorător; întrucât cel puțin 79 de lucrători umanitari au fost uciși din 

decembrie 2013; întrucât, cel mai recent în martie 2017, șase lucrători umanitari și 

șoferii lor au fost uciși în ceea ce a constituit atacul cel mai ucigător înregistrat până în 

prezent împotriva lucrătorilor umanitari;  

P. întrucât, la 21 februarie 2017, Comisia a anunțat un pachet de ajutoare de urgență în 

valoare de 82 de milioane EUR în urma epidemiei cauzate de foamete; întrucât UE este 

unul dintre cei mai mari donatori pentru această țară, acordând peste 40 % din totalul 

finanțării umanitare pentru a sprijini programele de salvare vitale în 2016 și 

aproximativ 381 de milioane EUR sub formă de asistență umanitară de la începutul 

conflictului, în 2013; 

1. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la conflictul în curs din Sudanul de Sud; 

solicită să se pună capăt imediat tuturor operațiunilor militare și reamintește încă o dată 

președintelui Salva Kiir, precum și fostului vicepreședinte, Riek Machar, obligațiile ce 

le revin în temeiul ARCSS; îl invită pe președintele Kiir să pună în aplicare imediat 

angajamentul său în vederea unei încetări unilaterale a focului, așa cum a transmis 

șefilor de stat IGAD la 25 martie 2017; 

2. solicită încetarea imediată și completă de către toate părțile participante la conflictul 

armat a tuturor actelor de violență sexuală îndreptate împotriva civililor, în special 
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împotriva femeilor și fetelor; reamintește faptul că violul ca armă de război constituie o 

crimă de război pasibilă de pedeapsă în temeiul legislației internaționale; solicită 

guvernului din Sudanul de Sud să ofere protecție tuturor grupurilor vulnerabile, pentru 

a aduce făptașii în fața justiției și a pune capăt impunității în rândul poliției și armatei; 

3. denunță toate atacurile împotriva civililor și a lucrătorilor din domeniul ajutorului 

umanitar, acestea din urmă afectând sistemul de ajutor pentru salvarea de vieți și 

aprovizionarea; subliniază faptul că nu poate exista o soluționare militară a conflictului 

și că guvernul din Sudanul de Sud trebuie să se asigure că există o reală încetare a 

focului care demonstrează un veritabil angajament față de pace și stabilitate; consideră 

că un angajament față de pace trebuie să meargă dincolo de o simplă încetare a 

ostilităților și trebuie să includă retragerea trupelor, desființarea milițiilor etnice, 

permiterea ajutorului umanitar neîngrădit și eliberarea deținuților politici; 

4. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la situația umanitară gravă din întreaga țară, 

care continuă să se deterioreze; solicită, prin urmare, din nou ca UE și statele sale 

membre să sporească ajutoarele umanitare pentru a reduce foametea, și să exercite 

presiuni asupra guvernului Sudanului de Sud pentru a se asigura că rutele de 

aprovizionare cu ajutor umanitar rămân deschise; 

5. regretă recrutarea copiilor în conflictele armate de către toate părțile în Sudanul de Sud; 

subliniază că recrutarea copiilor de către părțile implicate într-un conflict constituie o 

crimă de război, pentru care comandanții trebuie să răspundă penal; atrage atenția 

asupra faptului că o întreagă generație de tineri este în prezent expusă riscului de a 

suferi traume severe, tulburări emoționale grave și de a nu beneficia de educație; 

solicită UE să sprijine prin programarea umanitară și pentru dezvoltare furnizarea 

educației de bază și reabilitarea pe termen lung și consilierea; condamnă cu fermitate 

utilizarea infrastructurii educaționale pentru operațiuni militare; 

6. invită Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Vicepreședintele Comisiei / 

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) 

să folosească toate resursele disponibile pentru a implica ONU, Uniunea Africană (UA) 

și IGAD în lansarea unui nou proces politic pentru a se ajunge la un armistițiu durabil și 

la punerea deplină în aplicare a capitolelor privind securitatea și guvernanța din acordul 

de pace; 

7. consideră că UA, susținută de UE și statele sale membre, trebuie să joace un rol activ în 

medierea unei soluții politice pentru a asigura o pace de durată în Sudanul de Sud, 

inclusiv prin alocarea unor resurse suplimentare trimisului special al UA pentru 

Sudanul de Sud, Alpha Oumar Konare; sprijină solicitările privind organizarea unei 

conferințe internaționale care urmează să fie organizată de Comisia UA, cu participarea 

ONU și IGAD, în vederea unificării și reconcilierii eforturilor internaționale de a pune 

capăt războiului din Sudanul de Sud; 

8. își reafirmă sprijinul deplin pentru activitatea Reprezentantului Special al ONU pentru 

Sudanul de Sud și pentru mandatul misiunii ONU în Sudanul de Sud (UNMISS) și 

Forța sa de protecție regională, care sunt însărcinate cu protecția civililor și 

descurajarea violenței împotriva acestora, și cu crearea condițiilor necesare pentru 

acordarea de ajutor umanitar; invită toate părțile să faciliteze desfășurarea rapidă a unei 

Forțe de protecție regională activă sub mandatul Consiliului de Securitate al ONU, care 

este menită să consolideze o prezență activă a UNMISS și solicită statelor membre și 

VP/ÎR să consolideze urgent și semnificativ UNMISS, sporind capacitățile europene; 

9. subliniază, ca o chestiune de urgență, necesitatea stabilirii unei instanțe mixte pentru 
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Sudanul de Sud, care presupune adoptarea statutului juridic de către UA și asistență din 

resurse ale UE și ale ONU; reamintește că aceasta este o parte a acordului de pace din 

2016 și nu ar trebui, prin urmare, să fie deschisă renegocierii; 

10. insistă asupra faptului că, pentru a fi util și favorabil incluziunii, procesul de dialog 

național ar trebui să îndeplinească criterii de referință clare, inclusiv conducerea neutră 

și includerea grupurilor de opoziție și a cetățenilor din Sudanul de Sud care trăiesc în 

afara țării, și că acesta trebuie să includă, de asemenea, reprezentanți ai tuturor părților 

la conflict și alte părți interesate din Sudanul de Sud, inclusiv reprezentanți ai femeilor, 

pentru a fi legitim și eficient; 

11. condamnă orice încercare de a limita libertatea de exprimare, care este un drept 

fundamental al omului și face parte din dezbaterea politică reală; deplânge uciderea 

lucrătorilor din domeniul ajutorului umanitar, a jurnaliștilor și a reprezentanților 

societății civile, și solicită ca autorii unor astfel de crime să fie aduși în fața justiției; 

solicită eliberarea imediată a tuturor prizonierilor politici; 

12. condamnă toate atacurile asupra clădirilor publice și de învățământ și folosirea școlilor 

în scopuri militare; solicită părților să respecte Orientările privind protejarea școlilor și 

a universităților de utilizări în scopuri militare pe durata conflictelor armate; 

13. regretă faptul că Consiliul de Securitate al ONU nu a reușit să adopte o rezoluție în data 

de 23 decembrie 2016, care ar fi impus Sudanului de Sud un embargo asupra armelor și 

o interdicție de călătorie și înghețarea activelor asupra a trei înalți lideri din Sudanul de 

Sud; solicită ca UE să urmeze un embargo internațional asupra armelor împotriva 

Sudanului de Sud și acesta să fie pus în aplicare în mod efectiv; este alarmat de 

rapoartele privind transferurile de arme către Sudanul de Sud, ceea ce constituie o 

încălcare a Poziției comune 2008/944/PESC a Consiliului, facilitată de intermediari cu 

sediul în state membre ale UE; solicită statelor membre și VP/ÎR să asigure respectarea 

regimului UE privind controlul armelor și să abordeze oficial orice țară terță care s-a 

dovedit a fi exportatoare de arme și de asistență logistică militară către Sudanul de Sud; 

14. invită autoritățile să se asigure că orice acțiune de returnare sau relocare a persoanelor 

strămutate intern se desfășoară într-un mod sigur și demn; solicită utilizarea unor 

sancțiuni specifice împotriva oricărei personalități marcante politice sau militare din 

guvern sau opoziție care perpetuează conflictul sau comite abuzuri în materie de 

drepturile omului, ca parte a unei strategii a UE de a asigura furnizarea de ajutor 

umanitar, menținerea unui acord de încetare a focului și realizarea unui nou proces 

politic pentru a pune în aplicare acordul de pace; 

15. consideră că, din cauza insecurității, a conflictelor recurente și a strămutării în masă a 

persoanelor, nu pot fi organizate alegeri credibile și pașnice în mediul politic actual; 

reamintește că mandatul guvernului de tranziție de unitate națională va dura până în 

iunie 2018; subliniază că este important ca femeilor din Sudanul de Sud să li se ofere 

un rol deplin în negocierile de pace și în guvernarea țării; solicită UE să sprijine femeile 

la nivel local, care au un impact pozitiv măsurabil în ceea ce privește calitatea 

negocierilor de pace prin inversarea tendinței de suspiciune și consolidarea încrederii și 

promovarea reconcilierii; 

16. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 

externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, 

guvernului Sudanului de Sud, Autorității Interguvernamentale pentru Dezvoltare, 

Comisarului pentru drepturile omului din Sudanul de Sud, Adunării Naționale 
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Legislative din Sudanul de Sud, instituțiilor Uniunii Africane, copreședinților Adunării 

Parlamentare Paritare ACP-UE, precum și Secretarului General al ONU. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0221 

Acord între UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia privind un mecanism 

financiar al SEE pentru perioada 2014-2021 *** 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 18 mai 2017 referitoare la 

propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea 

Europeană, Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei cu privire la un 

mecanism financiar al SEE pentru perioada 2014-2021, a Acordului dintre Regatul 

Norvegiei și Uniunea Europeană cu privire la un mecanism financiar norvegian pentru 

perioada 2014-2021, a Protocolului adițional la Acordul dintre Comunitatea Economică 

Europeană și Regatul Norvegiei și a Protocolului adițional la Acordul dintre 

Comunitatea Economică Europeană și Islanda (06679/2016 – C8-0175/2016 – 

2016/0052(NLE)) 

 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (06679/2016), 

– având în vedere proiectul de acord dintre Uniunea Europeană, Islanda, Principatul 

Liechtenstein și Regatul Norvegiei privind un mecanism financiar al SEE pentru 

perioada 2014-2021 (06956/16), 

– având în vedere proiectul de acord dintre Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană 

privind un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2014-2021 (06957/16), 

– având în vedere proiectul de protocol adițional la Acordul dintre Comunitatea 

Economică Europeană și Regatul Norvegiei (06960/16), 

– având în vedere proiectul de protocol adițional la Acordul dintre Comunitatea 

Economică Europeană și Islanda (06959/16), 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu 

articolul 217 și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0175/2016), 

– având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din 

Regulamentul său de procedură, 
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– având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A8-0072/2017), 

1. aprobă încheierea acordurilor și protocoalelor; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția sa Consiliului, Comisiei, 

precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre, ale Republicii Islanda, 

Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0222 

Combinarea corectă a surselor de finanțare pentru regiunile Europei: 

echilibrarea instrumentelor financiare și a granturilor în politica de 

coeziune a UE  

Rezoluţia Parlamentului European din 18 mai 2017 referitoare la combinarea corectă 

asurselor de finanțare pentru regiunile Europei: echilibrarea instrumentelor financiare 

și a granturilor în politica de coeziune a UE (2016/2302(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special titlul XVIII, 

– având în vedere articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 

pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 

al Consiliului29 (RDC), precum și actele delegate și cele de punere în aplicare legate de 

articolele relevante din acest regulament, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și 

dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere 

economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/200630, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului31, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European și al 

                                                
29  JO L 347, 20.12.2013, p. 320. 
30  JO L 347, 20.12.2013, p. 289. 
31  JO L 347, 20.12.2013, p. 470. 
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Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1084/200632, 

– având în vedere Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european pentru investiții strategice, 

Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european de 

proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 

1316/2013 – Fondul european pentru investiții strategice33, 

– având în vedere Rezoluția sa din 13 septembrie 2016 referitoare la Cooperarea 

teritorială europeană – practici optime și măsuri inovatoare34, 

– având în vedere Rezoluția sa din 28 octombrie 2015 referitoare la politica de coeziune 

și revizuirea Strategiei Europa 202035, 

– având în vedere Rezoluția sa din 9 septembrie 2015 referitoare la „Investițiile pentru 

ocuparea forței de muncă și creștere economică: promovarea coeziunii economice, 

sociale și teritoriale în Uniunea Europeană”36, 

– având în vedere avizul Comisiei sale pentru dezvoltare regională conținut în raportul 

Comisiei sale pentru control bugetar intitulat „Raportul anual pentru 2014 al Băncii 

Europene de Investiții (BEI)”(A8-0050/2016), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 decembrie 2015 intitulată „Investiții în 

locuri de muncă și în creștere - Valorificarea la maximum a contribuției fondurilor 

structurale și de investiții europene” (COM(2015)0639), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 noiembrie 2014, intitulată „Un Plan de 

investiții pentru Europa” (COM(2014)0903), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 22 ianuarie 2014 intitulată „Orientări 

privind ajutoarele de stat pentru promovarea investițiilor de finanțare de risc”37, 

– având în vedere al șaselea raport al Comisiei din 23 iulie 2014 privind coeziunea 

economică, socială și teritorială intitulat „Investiții pentru locuri de muncă și creștere” 

(COM(2014)0473), 

– având în vedere raportul de sinteză al Comisiei din august 2016 intitulat „Evaluarea ex-

post a programelor din cadrul politicii de coeziune 2007-2013, cu accent pe Fondul 

european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul social european (FSE) și Fondul de 

coeziune (FC)”, 

– având în vedere raportul Comisiei din 30 octombrie 2014 intitulat „Instrumente 

financiare sprijinite de bugetul general, în conformitate cu articolul 140 alineatul (8) din 

Regulamentul financiar, la 31 decembrie 2013” (COM(2014)0686), 

                                                
32  JO L 347, 20.12.2013, p. 281. 
33  JO L 169, 1.7.2015, p. 1. 
34  Texte adoptate, P8_TA(2016)0321. 
35  Texte adoptate, P8_TA(2015)0384.  
36  Texte adoptate, P8_TA(2015)0308. 
37  JO C 19, 22.1.2014, p. 4. 
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– având în vedere Orientările Comisiei din 26 noiembrie 2015 în atenția statelor membre 

în ceea ce privește aplicarea articolului 42 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul 

privind dispozițiile comune – Costuri și comisioane de gestiune eligibile, 

– având în vedere Orientările Comisiei din 10 august 2015 în atenția statelor membre cu 

privire la aplicarea articolului 37 alineatele (7), (8) și (9) din Regulamentul privind 

dispozițiile comune – Combination of support from a financial instrument with other 

forms of support (Combinarea sprijinului financiar din partea unui instrument financiar 

cu alte forme de sprijin), 

– având în vedere Orientările Comisiei din 27 martie 2015 în atenția statelor membre în 

ceea ce privește aplicarea articolului 37 alineatul (2) din Regulamentul privind 

dispozițiile comune – Ex-ante assessment (Evaluarea ex-ante), 

– având în vedere Ghidul de referință al Comisiei din 2 iulie 2014 adresat autorităților de 

management, intitulat „Financial instruments in ESIF programmes 2014-2020” 

(Instrumentele financiare din programele 2014-2020 pentru fondurile ESI), 

– având în vedere raportul de sinteză al Comisiei din noiembrie 2016, intitulat 

„Instrumente financiare în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene. Sinteza 

datelor privind progresele înregistrate în ceea ce privește finanțarea și utilizarea 

instrumentelor financiare pentru perioada de programare 2014-2020, în conformitate cu 

articolul 46 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului”, 

– având în vedere raportul de sinteză al Comisiei din decembrie 2015, intitulat „Sinteza 

datelor privind progresele înregistrate în finanțarea și implementarea instrumentelor de 

inginerie financiară pentru perioada de programare 2014-2020, în conformitate cu 

articolul 46 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului”, 

– având în vedere raportul de sinteză al Comisiei din septembrie 2014 intitulat „Sinteza 

datelor privind progresele înregistrate în ceea ce privește finanțarea și punerea în 

aplicare a instrumentelor de inginerie financiară, transmise de autoritățile de gestionare 

în conformitate cu articolul 67 alineatul (2) litera (j) din Regulamentul (CE) nr. 

1083/2006 al Consiliului”, 

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 13 noiembrie 2015 

intitulat „Activitățile legate de instrumentele financiare” (care însoțește documentul 

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind instrumentele 

financiare sprijinite de bugetul general, în conformitate cu articolul 140 alineatul (8) din 

Regulamentul financiar, la 31 decembrie 2014) (SWD(2015)0206), 

– având în vedere Raportul special nr. 19/2016 al Curții de Conturi Europene intitulat 

„Execuția bugetului UE prin instrumente financiare – ce învățăminte trebuie desprinse 

din perioada de programare 2007-2013”, 

– având în vedere Raportul special nr. 5/2015 al Curții de Conturi intitulat „Reprezintă 

instrumentele financiare o soluție de succes și de perspectivă pentru domeniul 

dezvoltării rurale?”, 
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– având în vedere Raportul special nr. 16/2014 al Curții de Conturi Europene întitulat 

„Eficacitatea demersurilor de combinare a finanțărilor acordate prin intermediul 

facilităților regionale de investiții cu creditele acordate de instituțiile financiare în 

scopul sprijinirii politicilor externe ale UE”, 

– având în vedere Raportul special nr. 2/2012 al Curții de Conturi Europene întitulat 

„Instrumentele financiare cofinanțate de Fondul european de dezvoltare regională în 

vederea sprijinirii IMM-urilor”, 

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 14 octombrie 2015 intitulat 

„Instrumente financiare pentru sprijinirea dezvoltării teritoriale”, 

– având în vedere raportul final al Băncii Europene de Investiții din martie 2013, intitulat 

„Financial Instruments: A Stock-taking Exercise in Preparation for the 2014-2020 

Programming Period” (Instrumente financiare: un exercițiu de evaluare pentru 

pregătirea perioadei de programare 2014-2020), 

– având în vedere studiul intitulat „Financial instruments in the 2014-2020 programming 

period: first experiences of Member States” (Instrumente financiare pentru perioada de 

programare 2014-2020: primele experiențe ale statelor membre), comandat de Direcția 

Generală Politici Interne a Parlamentului European, Departamentul tematic B: Politici 

structurale și de coeziune, octombrie 2016, 

– având în vedere studiul intitulat „Review of the Role of the EIB Group in European 

Cohesion Policy” (Revizuirea rolului Grupului BEI în politica europeană de coeziune), 

comandat de Direcția Generală Politici Interne a Parlamentului European, 

Departamentul tematic B: Politici structurale și de coeziune, martie 2016, 

– având în vedere informarea intitulată „Challenges for EU cohesion policy: Issues in the 

forthcoming post-2020 reform’ (Provocările pentru politica de coeziune a UE: aspecte-

cheie pentru viitoarea reformă pentru perioada de după 2020), Serviciul de Cercetare al 

Parlamentului European, mai 2016, 

– având în vedere fișa informativă intitulată „Cohesion Policy implementation in the 

EU28” (Punerea în aplicare a politicii de coeziune în UE-28), Serviciul de Cercetare al 

Parlamentului European, septembrie 2015,  

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizele Comisiei 

pentru bugete și Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0139/2017), 

A. întrucât evaluarea/revizuirea cadrului financiar multianual (CFM) și faptul că a trecut 

aproape jumătate din perioada de programare 2014-2020 au dat naștere la discuții cu 

privire la combinația de granturi și instrumente financiare care să fie investite prin 

intermediul bugetului UE în perioada de după 2020, 

B. întrucât propunerea Omnibus (COM(2016)0605) reprezintă singura oportunitate pentru 

o serie de îmbunătățiri la jumătatea perioadei ale sistemului care guvernează perioada 

de programare actuală; 

C. întrucât noțiunea de instrumente financiare acoperă o gamă variată de instrumente, iar 
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evaluarea și deciziile privind utilizarea lor necesită o analiză continuă și detaliată, după 

caz, în funcție de evaluarea necesităților specifice ale economiilor locale și regionale 

sau ale unui anumit grup țintă, 

Perioada 2007-2013 – investiții fiabile prin granturi și instrumente financiare 

1. recunoaște că, deși instrumentele financiare au fost concepute înainte de criza 

financiară și economică și nu au fost cele mai potrivite pentru un context economic de 

criză, exercițiul de raportare al Comisiei furnizează dovezi clare că investițiile din 

fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) realizate prin granturi și 

instrumente financiare au dus la rezultate vizibile și de impact prin realizarea de 

investiții în regiunile UE, care s-au ridicat la 347,6 miliarde EUR, fără a include 

cofinanțarea națională și resursele suplimentare mobilizate 

2. salută operațiunile existente ale Băncii Europene de Investiții (BEI) în domeniul 

politicii de coeziune, care sunt vizibile în cadrul rapoartelor anuale și al rapoartelor 

sectoriale și dezvăluie impactul asupra IMM-urilor și întreprinderilor cu capitalizare 

medie, infrastructurii, cercetării și inovării, mediului, energiei și agriculturii; 

concluzionează că împrumuturile acordate de BEI în sprijinul politicii de coeziune 

pentru perioada 2007-2013 sunt estimate la 147 miliarde EUR, ceea ce reprezintă 

aproximativ 38 % din toate împrumuturile realizate în UE;  

Perioada 2014-2020 – o nouă pagină în domeniul investițiilor prin intermediul fondurilor 

ESI  

3. salută faptul că, în perioada 2014-2020, se preconizează că UE va investi 454 miliarde 

EUR prin intermediul fondurilor ESI, iar, împreună cu cofinanțarea națională pentru 

investiții sub formă de granturi și instrumente financiare, se preconizează că suma va 

crește la 637 miliarde EUR; 

4. recunoaște că au crescut atât volumul, cât și calitatea instrumentelor financiare (sub 

formă de microcredite, împrumuturi, garanții, capital propriu și capital de risc) în cadrul 

gestiunii partajate a politicii de coeziune; subliniază cele două motive principale pentru 

această tendință: faptul că în perioada 2007-2013 s-au obținut experiențe și învățăminte 

valoroase în ceea ce privește aplicarea fondurilor ESI prin granturi și instrumente 

financiare, în timp ce CFM 2014-2020 reflectă necesitatea de după criză de a dispune 

de mai multe instrumente financiare din cauza limitărilor bugetare; 

5. observă că, potrivit estimărilor, sumele alocate pentru instrumentele financiare din 

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune (FC) și Fondul 

social european (FSE) ar fi practic de două ori mai ridicate pentru perioada 2014-2020, 

în care acestea ar ajunge la 20,9 miliarde EUR, față de perioada 2007-2013, în care s-au 

ridicat la 11,7 miliarde EUR; constată că partea instrumentelor financiare ar reprezenta, 

așadar, 6 % din totalul sumei de 351,8 miliarde EUR alocate politicii de coeziune în 

perioada 2014-2020, comparativ cu 3,4 % din suma de 347 de miliarde EUR alocată în 

perioada 2007-2013; 

6. remarcă faptul că alocările din Fondul de coeziune se ridică la aproximativ 

75 de miliarde EUR, reprezentând 11,8 % din alocările totale ale instrumentelor 

financiare în perioada 2014-2020; salută creșterea alocării de la 70 de miliarde EUR în 

perioada 2007-2013 la 75 de miliarde EUR în perioada 2014-2020; subliniază că suma 
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alocată Fondului de coeziune nu ar trebui să fie redusă, având în vedere faptul că 

aproximativ 34 % din populația Uniunii Europene locuiește în regiuni care beneficiază 

de sprijin din partea Fondului de coeziune; 

7. ia act de faptul că, până la 31 decembrie 2015, 21 de state membre au angajat un volum 

total de 5 571,63 milioane EUR de contribuții din programele operaționale în favoarea 

instrumentelor financiare în contextul actualului CFM, din care 5 005,25 milioane EUR 

provin din partea FEDR și a FC; 

8. salută faptul că modificările esențiale în materie de reglementare în domeniul 

programării, implementării și gestionării instrumentelor financiare, cum ar fi legăturile 

directe la toate cele 11 obiective tematice, evaluarea ex ante obligatorie adecvată care 

să permită identificarea disfuncționalităților pieței, crearea de instrumente financiare și 

mecanisme de raportare standard simplificate și personalizate, pot avea un impact critic 

și pozitiv asupra atractivității și vitezei de implementare a politicii de coeziune prin 

soluționarea cazurilor de insecuritate juridică care au apărut în cursul perioadei 2007-

2013; cu toate acestea, solicită să se depună eforturi pentru a se asigura că modificările 

în cauză nu afectează atractivitatea instrumentelor financiare și viteza de implementare 

a acestora; 

Granturi și instrumente financiare – logica de intervenție stabilește modalitatea de 

combinare a acestora 

9. subliniază că, deși sprijină aceleași obiective ale politicii de coeziune, granturile și 

instrumentele financiare din cadrul fondurilor ESI, care nu sunt un scop în sine, aflate 

sub gestiune partajată au o logică de intervenție și de aplicare diferită în ceea ce 

privește abordarea nevoilor de dezvoltare teritorială, sectoarele de intervenție sau 

nevoile pieței; 

10. recunoaște că, în funcție de tipul proiectului, granturile prezintă diverse puncte forte 

comparativ cu instrumentele financiare: sprijinirea proiectelor care nu sunt neapărat 

generatoare de venituri, finanțarea unor proiecte care, din diverse motive, nu pot atrage 

finanțare privată sau publică, vizarea unor beneficiari, chestiuni și priorități regionale 

specifice, precum și complexitatea redusă a utilizării din cauza experienței și capacității 

existente; recunoaște că, în unele cazuri, granturile prezintă anumite limitări: dificultăți 

de asigurare a calității și sustenabilității proiectului, riscul de a substitui fondurile 

publice pe termen lung și un efect de evicțiune în ceea ce privește investițiile private 

potențiale, chiar și în cazul proiectelor care pot fi reînnoite, precum și o capacitate de a 

genera venituri pentru a rambursa o finanțare bazată pe împrumuturi; 

11. recunoaște că instrumentele financiare oferă avantaje, cum ar fi efectul de pârghie și 

efectul de reînnoire, atragerea de capital privat și acoperirea unor lacune specifice de 

finanțare prin proiecte de înaltă calitate eligibile pentru finanțare, maximizând, astfel, 

eficiența și eficacitatea punerii în aplicare a politicii regionale; recunoaște că 

instrumentele financiare prezintă anumite dezavantaje, care ar putea să determina 

intrarea lor în conflict cu instrumente naționale sau regionale mai atractive, cum ar fi: 

punerea în aplicare mai lentă în anumite regiuni, un nivel crescut de complexitate, un 

efect de levier mai mic decât cel preconizat al instrumentelor financiare sprijinite de 

fondurile ESI, precum și, în unele cazuri, costuri de punere în aplicare și comisioane de 

administrare mai ridicate; ia act de faptul că granturile reprezintă forme de investiție 

mai oportune în anumite domenii de politică, cum ar fi anumite tipuri de infrastructuri 
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publice, serviciile sociale, politica în domeniul cercetării și inovării sau, în general, 

proiectele care nu generează venituri; 

12. subliniază că logica de intervenție nu este o linie de separare, ci un punct de întâlnire 

pentru a crea condiții competitive egale pentru granturi și instrumentele financiare, 

astfel încât politica de coeziune să poată asigura o mai bună acoperire a beneficiarilor și 

a deficitului de investiții printr-o gamă largă de acțiuni; subliniază că logica de 

intervenție reprezintă o abordare de jos în sus în programarea fondurilor ESI și că toate 

statele membre și regiunile ar trebui să continue să ia în considerare cea mai adecvată 

opțiune atunci stabilesc în mod liber cota-parte a instrumentelor financiare sau a 

granturilor în calitate de instrumente de punere în aplicare care să contribuie la 

prioritățile selectate în cadrul programelor operaționale corespunzătoare, ținând seama 

de faptul că autoritățile locale și regionale sunt implicate și joacă un rol esențial; 

reamintește că autoritățile de management sunt cele care trebuie să decidă în mod 

voluntar ce tip de instrument financiar este mai adecvat în vederea punerii în aplicare;  

Performanța instrumentelor financiare – provocări  

13. recunoaște importanța utilizării instrumentelor financiare în cadrul operațiunilor 

aferente politicii de coeziune; salută că raportarea cu privire la punerea în aplicare a 

instrumentelor financiare în 2015 a relevat progrese, în pofida faptului că perioada de 

programare actuală a început târziu; constată, cu toate acestea, că progresele înregistrate 

în ceea ce privește punerea în aplicare a instrumentelor financiare din cadrul fondurilor 

ESI sunt extrem de divergente, nu doar de la un stat membru la altul, ci și în cadrul 

aceluiași stat membru; reamintește că experiența pozitivă și impactul utilizării 

instrumentelor financiare în perioada de programare 2007-2013 au fost însoțite de o 

serie de probleme legate de performanță: începerea cu întârziere a operațiunilor, 

evaluarea inexactă a piețelor, absorbția divergentă la nivel regional, ratele în general 

scăzute de plată, efect de levier redus, reînnoiri problematice, costuri și comisioane de 

gestionare ridicate și fonduri de dotare mult prea mari; reamintește că, până în 2015, 

după ce Comisia a prelungit anumite termene de punere în aplicare pentru 

instrumentele financiare, o serie de deficiențe observate au fost atenuate prin măsuri 

orientate;  

14. ia act de faptul că întârzierile în punerea în aplicare a fondurilor ESI ar putea afecta 

ratele de plată, de reînnoire și de pârghie, iar acesta din urmă ar trebui să se bazeze pe o 

definiție și pe metodologiile utilizate de organizații internaționale, cum ar fi OCDE, 

făcându-se o distincție clară între contribuțiile publice și cele private și oferindu-se o 

indicație cu privire la intensitatea exactă a efectului de levier posibil în cadrul fiecăruia 

dintre instrumentele financiare, defalcat în funcție de țară și de regiune; reamintește că 

întârzierile înregistrate în perioada 2007-2013 au contribuit în mod ireversibil la 

funcționarea instrumentelor financiare aferente FEDR și FSE sub nivelul optim; 

subliniază că întârzierile în implementare, care pot fi atribuite începerii cu întârziere a 

perioadei de programare, pot afecta negativ performanța instrumentelor financiare din 

cadrul fondurilor ESI, ceea ce ar putea conduce la concluzii de evaluare inexacte la 

sfârșitul perioadei; prin urmare, solicită ca statele membre să ia toate măsurile necesare 

pentru a atenua efectele negative ale întârzierii punerii în aplicare, în special în ceea ce 

privește riscul unei utilizări limitate și al unui impact limitat în cazul instrumentelor 

financiare; 

15. este profund îngrijorat de posibilitatea ridicată de a se înregistra o nouă acumulare de 
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facturi neplătite în a doua jumătate a CFM actual, ceea ce ar putea avea un impact grav 

asupra altor politici finanțate de UE; 

16. ia act de existența unor diferențe semnificative în întreaga UE în ceea ce privește 

penetrarea instrumentelor financiare, inclusiv a fondurilor ESI și a Fondului european 

pentru investiții strategice (FEIS), de rezultatele inițiale ale acestor fonduri și de efectul 

preconizat al mobilizării unor resurse suplimentare, precum și de penetrarea altor 

instrumente financiare finanțate de UE în economiile cele mai performante ale Uniunii, 

care subminează obiectivele politicii de coeziune; subliniază că succesul de ansamblu al 

acestor instrumente depinde de ușurința utilizării lor și de capacitatea statelor membre 

de a gestiona investițiile prin intermediul acestora; în acest scop, sunt necesari 

indicatori preciși și diferențiați, care să permită evaluarea impactului lor real asupra 

politicii de coeziune; 

Simplificare, sinergii și asistență tehnică – soluții 

17. salută acțiunile Comisiei ce vizează optimizarea reglementării și reducerea birocrației; 

subliniază că, în pofida îmbunătățirilor aduse, problema complexității continuă să 

existe, iar aspecte cum ar fi perioada lungă de înființare și sarcinile administrative 

impuse beneficiarilor sunt factori care îi descurajează pe aceștia să folosească 

instrumente financiare; invită Comisia să colaboreze îndeaproape cu BEI, FEI și 

autoritățile de management pentru a combina mult mai ușor microcreditele, 

împrumuturile, garanțiile, capitalul și capitalul de risc din fondurile ESI, asigurând, 

totodată, același nivel de transparență, control democratic, raportare și control; 

18. constată că dispozițiile specifice limitează flexibilitatea în cadrul operațiunilor cu 

instrumente financiare; subliniază că normele privind ajutoarele de stat par să fie 

deosebit de împovărătoare, în special la combinarea granturilor cu instrumentele 

financiare; invită Comisia să asigure un cadru adecvat pentru ajutoarele de stat și să 

analizeze opțiuni suplimentare pentru a simplifica conformitatea cu normele vizând 

ajutoarele de stat la toate cele trei niveluri - autorități de management, fondul de fonduri 

și intermediarii financiari; solicită condiții echitabile pentru normele privind ajutoarele 

de stat cu privire la toate instrumentele financiare, pentru a se evita tratamentul 

preferențial al anumitor surse de finanțare în comparație cu altele, în special în 

domeniul sprijinului acordat IMM-urilor; 

19. subliniază importanța de a realiza un audit al performanței instrumentelor financiare, 

inclusiv un audit al operațiunilor Grupului BEI în domeniul politicii de coeziune; 

remarcă faptul că activitățile de audit includ accesul la întregul ciclu al fondurilor ESI; 

invită Comisia și autoritățile naționale să identifice oportunitățile de simplificare și 

creare de sinergii prin intermediul procesului de audit; invită, prin urmare, Comisia să 

se concentreze pe o analiză comparativă a granturilor și a instrumentelor financiare, 

precum și pe continuarea consolidării capacităților, pe metodologia de audit și pe 

orientările pentru procesele de audit, care nu ar trebui să sporească sarcinile financiare 

și administrative ce revin beneficiarilor; 

20. atrage atenția asupra faptului că combinarea granturilor și a instrumentelor financiare 

are un potențial neexplorat; subliniază că, împreună cu transmiterea de orientări către 

autorități, este necesară o simplificare și o armonizare suplimentară în ceea ce privește 

normele care vizează combinarea diverselor fonduri ESI, precum și normele care 

vizează combinarea fondurilor ESI cu instrumente precum Orizont 2020 și FEIS; 
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solicită o mai bună reglementare sub formă de norme clare, consecvente și focalizate în 

ceea ce privește reducerea sarcinii de reglementare prin facilitarea combinării 

menționate mai sus a alocărilor din mai multe programe pentru același instrument 

financiar, precum și prin permiterea combinării unor instrumente de microfinanțare în 

operațiunile FSE și prin continuarea simplificării procedurilor de achiziții publice în 

ceea ce privește selectarea intermediarilor financiari și pentru parteneriatele public-

privat; solicită o mai bună coerență între diversele strategii; subliniază că o combinare 

între granturile din fondurile ESI și instrumentele financiare cu alte surse de finanțare 

poate face structura de finanțare mai atractivă pentru beneficiari și pentru investitorii 

din sectorul public și privat datorită partajării îmbunătățite a riscurilor și a îmbunătățirii 

performanței proiectelor, ajutând, astfel, instrumentele să asigure un potențial de 

creștere pe termen lung; 

21. ia act de faptul că gradul de utilizare a instrumentelor financiare poate fi îmbunătățit 

prin parteneriate de investiții, iar parteneriatele public-private îmbunătățesc sinergiile 

dintre sursele de finanțare și mențin echilibrul necesar între interesele publice și cele 

private; subliniază că utilizarea instrumentelor financiare în contextul dezvoltării locale 

plasate sub responsabilitatea comunității (DLRC) și al inițiativelor privind investițiile 

teritoriale integrate (ITI) ar trebui, de asemenea, încurajată; 

22. salută actualele practici în materie de asistență tehnică, asigurate de către Comisie și 

Grupul BEI prin platforma fi-compass; regretă că serviciile de asistență la fața locului 

destinate autorităților și, în special, beneficiarilor instrumentelor financiare, inclusiv 

FEIS, sunt limitate, în timp ce multe autorități locale și regionale au întâmpinat 

dificultăți tehnice și se confruntă cu o lipsă de capacitate și de know-how în domeniul 

utilizării eficiente a instrumentelor financiare; solicită asigurarea de asistență tehnică, 

care ar trebui să fie direcționată în primul rând către părțile interesate locale și 

regionale, precum și către toți partenerii implicați, dar nu ar trebui să fie utilizată pentru 

a finanța activitățile autorităților naționale; solicită, de asemenea, crearea de Comisie și 

BEI a unui plan de asistență tehnică comun, care să cuprindă activități de consiliere în 

domeniul financiar și nefinanciar, în special pentru proiectele mari, și care să cuprindă, 

de asemenea, consolidarea capacităților, formarea, acordarea de sprijin și schimbul de 

cunoștințe și de experiență; solicită, în plus, punerea în comun a cunoștințelor de 

specialitate (inclusiv consiliere juridică) cu privire la reglementările în domeniul 

politicii de coeziune, produsele financiare, ajutoarele de stat și achizițiile publice, care 

să vizeze autoritățile naționale, administratorii fondurilor și beneficiarii acestora, 

insistând asupra importanței de a evita dublarea structurilor; 

23. solicită Comisiei să crească vizibilitatea investițiilor din fondurile ESI și să facă mai 

clar faptul că sunt implicate finanțări acordate de UE; solicită, de asemenea, 

comunicarea și furnizarea de informații adecvate și cuprinzătoare privind posibilitățile 

de finanțare oferite de UE, într-o formă care să încurajeze utilizarea unor astfel de 

oportunități de către sectorul public și cel privat și care să vizeze beneficiarii potențiali 

și, în special, tinerii; 

În ceea ce privește combinarea adecvată a instrumentelor de finanțare pentru perioada de 

după 2020 și viitorul politicii de coeziune 

24. recunoaște că provocările, cum ar fi migrația și securitatea, precum și evoluțiile politice 

viitoare din UE nu ar trebui să afecteze negativ investițiile realizate prin politica de 

coeziune sau obiectivele și rezultatele sale preconizate, în special după perioada de 
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programare actuală; 

25. recunoaște că atât granturile, cât și instrumentele financiare au rolul lor specific în 

cadrul politicii de coeziune, dar și faptul că ele împărtășesc același scop urmărit de cele 

11 obiective tematice, și anume modalitatea în care să se realizeze cele cinci obiective 

principale ale Strategiei Europa 2020 către o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 

incluziunii; subliniază că este necesar să se asigure că instrumentele financiare nu 

înlocuiesc granturile ca instrument principal al politicii de coeziune, precum și 

necesitatea de a menține caracterul reînnoibil al fondurilor care urmează să fie puse la 

dispoziție pentru reinvestiții în funcție de sectoarele și acțiunile pe care le pot susține; 

26. subliniază că instrumentele financiare funcționează mai bine în regiunile bine 

dezvoltate și în zonele metropolitane, unde piețele financiare sunt mai bine dezvoltate, 

în timp ce regiunile ultraperiferice și regiunile caracterizate prin rate armonizate ale 

șomajului ridicate și o densitatea scăzută a populației se confruntă cu dificultăți în 

atragerea de investiții, în timp ce granturile abordează probleme structurale regionale și 

permit o finanțare regională echilibrată; ia act de faptul că succesul instrumentelor 

financiare depinde de o serie de factori și că nu se pot formula concluzii generale pe 

baza unui singur criteriu; ia act de faptul că stabilirea unor obiective obligatorii pentru 

utilizarea instrumentelor financiare în cadrul politicii de coeziune de după 2020 nu 

poate fi considerată o opțiune viabilă; ia act de faptul că mărirea ponderii 

instrumentelor financiare nu ar trebui să influențeze contribuțiile financiare 

nerambursabile, întrucât acest lucru ar afecta negativ echilibrul; subliniază că într-o 

serie de politici publice trebuie să predomine granturile, în timp ce instrumentele 

financiare pot juca roluri complementare, în deplină conformitate cu evaluarea ex ante 

corespunzătoare și cu analiza de piață; solicită promovarea în continuare a 

instrumentelor financiare în cadrul programelor Interreg, cu scopul de a le face mai 

compatibile cu obiectivele cooperării teritoriale europene; 

27. reamintește că experiența acumulată în domeniul acordării fondurilor ESI indică faptul 

că combinarea surselor de finanțare constituite din granturi și instrumente financiare 

răspunde la realități specifice fiecărei țări și abordează lacunele în materie de coeziune 

socială, economică și teritorială; subliniază că această combinare a surselor de finanțare 

nu poate conduce la o soluție universală, datorită mai multor factori: regiunea 

geografică, domeniul de politică, tipul și dimensiunea beneficiarului, capacitatea 

administrativă, condițiile de piață, existența unor instrumente aflate în concurență, 

mediul de afaceri și orientarea fiscală și economică; 

 

o 

o     o 

28. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei și parlamentelor naționale ale statelor membre. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0225 

Punerea în aplicare a Acordului de liber schimb dintre UE și Coreea  

Rezoluţia Parlamentului European din 18 mai 2017 referitoare la punerea în aplicare a 

Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Coreea 

(2015/2059(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Acordul de liber schimb din 6 octombrie 2010 dintre Uniunea 

Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă 

parte38,  

– având în vedere Acordul-cadru de cooperare și comerț din 28 octombrie 1996 dintre 

Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica 

Coreea, pe de altă parte39, și decizia 2001/248/CE a Consiliului din 19 martie 200140 

privind încheierea respectivului acord, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 octombrie 2015 intitulată „Comerț 

pentru toți: Către o politică comercială și de investiții mai responsabilă” 

(COM(2015)0497), 

– având în vedere Rezoluția sa din 7 iulie 2015 referitoare la impactul extern al politicii 

comerciale și de investiții a UE asupra inițiativelor de tip public-privat în țările din 

afara UE41, 

– având în vedere Rezoluția sa din 27 septembrie 2011 referitoare la o nouă politică 

comercială pentru Europa în conformitate cu Strategia Europa 202042, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 511/2011 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 11 mai 2011 de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterale a Acordului 

de liber schimb între Uniunea Europeană și statele sale membre și Republica Coreea43, 

– având în vedere Decizia Consiliului din 16 septembrie 2010 privind semnarea, în 

numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de liber schimb 

                                                
38  JO L 127, 14.5.2011, p. 6. 
39  JO L 90, 30.3.2001, p. 46. 
40  JO L 90, 30.3.2001, p. 45. 
41  Texte adoptate, P8_TA(2015)0250. 
42  JO C 56 E, 26.2.2013, p. 87. 
43  JO L 145, 31.5.2011, p. 19. 



 

 48 

între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica 

Coreea, pe de altă parte44, 

– având în vedere Rezoluția sa din 17 februarie 2011 referitoare la propunerea de decizie 

a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și 

statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte45, 

– având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 privind Politica comercială 

internațională în contextul imperativelor legate de schimbările climatice46, 

– având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 referitoare la drepturile omului și 

standardele sociale și de mediu în acordurile comerciale internaționale47, 

– având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 referitoare la responsabilitatea 

socială a întreprinderilor în acordurile comerciale internaționale48, 

– având în vedere Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizației Mondiale a 

Comerțului, 

– având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2016 referitoare la o nouă strategie inovatoare 

și de perspectivă privind comerțul și investițiile49, 

– având în vedere articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), 

– având în vedere articolele 207, 208 și 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE), 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru 

ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0123/2017), 

A. întrucât cea de-a cincea aniversare a intrării în vigoare a Acordului de liber schimb între 

Uniunea Europeană și statele sale membre și Republica Coreea (denumită în continuare 

„Coreea”) a avut loc la 1 iulie 2016;  

B. întrucât noua strategie comercială a Comisiei, intitulată „Comerț pentru toți”, subliniază 

importanța asigurării punerii eficace în aplicare a acordurilor de liber schimb ale UE, 

inclusiv prin utilizarea mecanismului de soluționare a litigiilor prevăzut în acestea; 

C. întrucât Acordul de liber schimb UE-Coreea (denumit în continuare „acordul”) a intrat 

în vigoare în mod oficial la 13 decembrie 2015, după ratificarea de către toate statele 

membre ale UE; 

D. întrucât acordul este primul dintr-o nouă generație de acorduri de liber schimb încheiate 

de UE cu un partener din Asia care, pe lângă înlăturarea obstacolelor tarifare, conține și 

norme privind înlăturarea celor non-tarifare, creând astfel noi oportunități de acces la 

piață pentru servicii și investiții, precum și dispoziții în domeniul proprietății 

intelectuale, al achizițiilor publice și al politicii în domeniul concurenței și va servi 

astfel de exemplu pentru viitoarele acorduri de liber schimb; 

E. întrucât, pe perioada aplicării acordului:  

                                                
44  JO L 127, 14.5.2011, p. 1.  
45  JO C 188 E, 28.6.2012, p. 113.   
46  JO C 99 E, 3.4.2012, p. 94. 
47  JO C 99 E, 3.4.2012, p. 31. 
48  JO C 99 E, 3.4.2012, p. 101. 
49  Texte adoptate, P8_TA(2016)0299. 
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– deficitul comercial al UE, în valoare de 7,6 miliarde EUR în perioada de 12 luni 

anterioară intrării în vigoare a acordului, s-a transformat într-un excedent 

comercial în valoare de 2,5 miliarde EUR în cel de al cincilea an de când este 

valabil acordul;  

– exporturile UE către Coreea au crescut cu 47 %, de la 30,6 miliarde EUR în cele 

12 luni anterioare intrării în vigoare a acordului, la 44,9 miliarde EUR în cel ce-al 

cincilea an al aplicării, exporturi ce includ produse complet sau parțial liberalizate 

prin acord și care au crescut cu 57 %, respectiv 71 %, exporturile UE în Coreea 

de produse cu tarif vamal zero, sub clauza națiunii celei mai favorizate, crescând 

cu 25 % (1,9 miliarde EUR);  

– importurile din UE în Coreea în cel de-al cincilea an de aplicare a acordului se 

cifrau la 42,3 miliarde EUR, înregistrând o creștere cu 11 % față de perioada de 

12 luni dinaintea intrării în vigoare, și includeau exporturi coreene în UE de 

produse complet sau parțial liberalizate, comerțul cu acestea crescând cu 35 %, 

respectiv 64 % (cu câte 0,5 miliarde EUR fiecare), exporturile din Coreea către 

UE de produse cu tarif vamal zero, sub clauza națiunii celei mai favorizate, 

crescând cu 29 % (5,8 miliarde EUR); 

– ponderea deținută de UE în totalul importurilor coreene a crescut de la 9 %, 

înaintea intrării în vigoare a acordului, la 13 % în cel de-al patrulea an de 

aplicare; totodată, cota UE în totalul exporturilor coreene a scăzut de la 11 % la 

puțin sub 9 %; 

– exporturile UE de automobile în Coreea au crescut cu 246 %, de la 2,0 miliarde 

EUR în perioada de 12 luni ce precedă intrarea în vigoare a acordului, la 6,9 

miliarde EUR în cel de-al cincilea an de aplicare; 

– importurile UE de automobile din Coreea au crescut cu 71 %, de la 2,6 miliarde 

EUR în perioada de 12 luni ce precedă intrarea în vigoare a acordului, la 4,5 

miliarde EUR în cel de-al cincilea an de aplicare; 

– exporturile UE de servicii s-au ridicat la 11,9 miliarde EUR în 2014, ceea ce 

reprezintă o creștere de 11 % comparativ cu anul anterior, generând un excedent 

comercial al UE cu Coreea, în sectorul serviciilor, în valoare de 6,0 miliarde EUR 

în 2014; totodată, importurile de servicii în UE din Coreea se ridicau la 6 miliarde 

EUR, o creștere de 4 % față de 2013; 

– investițiile străine directe (ISD) ale UE în Coreea au atins în 2014 43,7 miliarde 

EUR, făcând din UE cel mai mare investitor în Coreea; în schimb, ISD din 

Coreea în UE au ajuns la 20,3 miliarde EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 

35 % față de anul anterior;  

– rata de utilizare a preferințelor de către UE pe piața coreeană a crescut de la 

68,5 %, rata de utilizare a preferințelor de către partenerii coreeni s-a ridicat la 

circa 85 %; 

– au fost instituite șapte comisii speciale, șapte grupuri de lucru și un dialog privind 

drepturile de proprietate intelectuală;  

– a devenit funcțional Comitetul pentru comerț și dezvoltare durabilă, organ 

specializat în implementarea capitolului privind comerțul și dezvoltarea durabilă 

din Acordul UE-Coreea,  

1. reamintește că acordul este un proces și nu o tranzacție unică și că activitățile 
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desfășurate sub egida sa ar trebui, prin urmare și conform prevederilor acordului, să fie 

permanent supuse unor evaluări și analize periodice ale impactului comercial asupra 

unor sectoare economice specifice din UE și, respectiv, din fiecare stat membru; 

subliniază, în acest sens, importanța de a asigura punerea în aplicare efectivă a 

acordului, precum și respectarea prevederilor acestuia; 

2. salută creșterea importantă a fluxurilor comerciale dintre UE și Coreea, ca urmare a 

acordului; îndeamnă Comisia și statele membre să examineze în continuare 

consecințele și impactul direct al acordului asupra bunăstării consumatorilor, 

întreprinzătorilor și economiei europene și să informeze mai eficace publicul cu privire 

la acest impact; 

3. subliniază că încheierea acestui acord este fără precedent, atât ca domenii acoperite, cât 

și ca celeritate a înlăturării barierelor comerciale, la cinci ani de la intrarea sa în vigoare 

evidențiindu-se, de pildă, eliminarea practic completă a taxelor vamale de import, de 

ambele părți;  

4. subliniază că acordul, ca și alte acorduri de liber schimb, servicii și investiții, are un 

efect pozitiv asupra dezvoltării socio-economice a părților, asupra integrării economice, 

a dezvoltării durabile și asupra relațiilor dintre țări și cetățenii acestora; 

5. remarcă eforturile depuse de Forumul societății civile și de grupurile consultative 

interne, instituite în conformitate cu prevederile incluse în capitolul privind comerțul și 

dezvoltarea durabilă, care face parte integrantă din pachetul global al acordului de liber 

schimb; reamintește că ambele părți s-au angajat, în temeiul articolului 13 alineatul (4) 

din acord, să respecte, să promoveze și să transpună în legislația lor și în practică 

principiile care decurg din obligațiile ce le revin în baza apartenenței la OIM și a 

Declarației OIM cu privire la principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă, 

în special privind libertatea de asociere și dreptul de negociere colectivă; subliniază 

însă că progresele înregistrate de Coreea în ceea ce privește obiectivele consacrate în 

capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă nu sunt satisfăcătoare și că se 

semnalează în continuare cazuri de încălcare a libertății de asociere, inclusiv exemple 

îngrijorătoare de lideri sindicali trimiși în închisoare, precum și de interferențe în 

negocieri, în cadrul cărora partenerii la discuții ar trebui să beneficieze de autonomie; în 

acest sens, îndeamnă Comisia să demareze consultări oficiale cu Guvernul coreean, în 

conformitate cu articolul 13 alineatul (14) din acord și, în cazul în care acestea eșuează, 

face apel la grupul de experți menționat la articolul 13 alineatul (15) din acord să ia 

măsuri și să continue dialogul privind neîndeplinirea de către Guvernul coreean a unora 

dintre angajamentele sale și, în special, să depună eforturi constante și susținute, în 

concordanță cu obligațiile consacrate în acord, pentru a asigura ratificarea de către 

Coreea a convențiilor fundamentale ale OIM pe care aceasta nu le-a ratificat încă; 

6. subliniază diferențele importante în nivelurile de utilizare a preferințelor între statele 

membre UE, variind de la 16 % la 92 %; atrage atenția că o utilizare mai marcată a 

preferințelor în vigoare ar putea aduce exportatorilor europeni beneficii suplimentare de 

peste 900 de milioane EUR; sugerează că ar trebui analizată utilizarea preferințelor în 

acest acord și în alte acorduri comerciale, pentru a maximiza utilizarea beneficiilor 

comerciale; 

7. recunoaște că, deși acordul se ridică la înălțimea așteptărilor părților în ceea ce 

privește creșterea schimburilor comerciale bilaterale și un parteneriat comercial 

aprofundat, următoarele chestiuni ar trebui, în cadrul acordului și ca parte a unui dialog 

cu Coreea, analizate, aplicate în mod corespunzător și implementate în spiritul 

acordului, precum și revizuite pentru soluționarea problemelor existente: 
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(a) barierele tehnice în calea comerțului, precum: clauza privind transportul direct, 

care împiedică întreprinderile să își optimizeze din punct de vedere economic 

transporturile cu containere, clauza privind mărfurile reparate, includerea 

tractoarelor de tractare în domeniul de aplicare a acordului și, la fel de important, 

problema normelor și procedurilor privind certificatele pentru utilajele exportate în 

Coreea; 

(b) barierele în domeniul măsurilor sanitare și fitosanitare, printre care: barierele la 

exportul de carne de vită și de porc din UE, precum și la exportul de produse 

lactate; 

(c) drepturile de proprietate intelectuală, cum ar fi: recunoașterea și protecția 

indicațiilor geografice, drepturile comerciale asupra interpretării în public a 

lucrărilor muzicale, a fonogramelor, a interpretărilor și a execuțiilor protejate de 

drepturile de autor sau de drepturi conexe;  

(d) capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă: ratificarea și implementarea de 

către partea coreeană a convențiilor de bază ale Organizației Internaționale a 

Muncii; 

(e) formularea regulilor de origine și efectul lor asupra ratei de utilizare a 

preferințelor; 

(f) chestiuni legate de vămuire, inclusiv procedurile de verificare a originii; 

8. constată că, recent, s-au înregistrat cazuri în care au fost create bariere netarifare noi, 

cum ar fi unele norme tehnice pentru mașini, echipamente sau vehicule, care nu existau 

până în prezent; subliniază că un fenomen cu totul inacceptabil este retragerea 

omologării de tip pentru diverși producători europeni de autovehicule în baza unor 

acuzații nefondate; invită Comisia să se angajeze în discuții bilaterale pentru a elimina 

acest fenomen negativ; 

9. subliniază că numeroase întreprinderi mici și mijlocii (IMM) nu sunt conștiente de 

oportunitățile pe care acordul le aduce; solicită, prin urmare, Comisiei și statelor 

membre ale UE să studieze rata de utilizare a preferințelor de către IMM-uri, în special, 

și să adopte măsuri efective de familiarizare a IMM-urilor cu oportunitățile create de 

acord; 

10. sprijină aprofundarea în continuare a relațiilor comerciale și de investiții dintre UE și 

Coreea, în special capitolul privind investițiile; se așteaptă ca dificultățile legate de 

capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă să fie rezolvate înainte de începerea 

negocierilor pe tema capitolului privind investițiile; sprijină implicarea părților la acord 

în crearea unei creșteri economice suplimentare și a unei dezvoltări durabile în 

beneficiul cetățenilor UE și al cetățenilor coreeni; invită Comisia și Guvernul 

Republicii Coreea să nu facă uz de vechea metodă ISDS (soluționarea litigiilor dintre 

investitori și stat) în eventualitatea unor negocieri pe marginea unui capitol privind 

investițiile, ci să pornească, în schimb, de la un nou sistem jurisdicțional în materie de 

investiții propus de Comisie și invită Comisia să dezvolte pe termen lung un sistem 

jurisdicțional în materie de investiții multilaterale care ar putea să înlocuiască toate 

mecanismele de soluționare a litigiilor în materie de investiții din acordurile de liber 

schimb actuale și viitoare; 

11. subliniază importanța consolidării în continuare a cooperării internaționale în cadrul 

internațional multilateral, plurilateral și regional, în contextul OMC, cum ar fi în 

legătură cu negocierile referitoare la Acordul privind bunurile de mediu (EGA) și 



 

 52 

Acordul privind comerțul cu servicii (TiSA); 

12. subliniază că valorile strategice ale acordului depășesc sfera schimburilor comerciale, 

întrucât acesta pune o bază solidă pentru o relație mai profundă cu angajamente pe 

termen lung și contribuie la stabilirea unui parteneriat strategic între UE și Coreea de 

Sud; 

13. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale UE, precum și Guvernului și 

Adunării Naționale a Republicii Coreea. 

 



 

 53 

Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0226 

Punerea în aplicare a soluției bazate pe coexistența a două state în Orientul 

Mijlociu  

Rezoluţia Parlamentului European din 18 mai 2017 referitoare la realizarea soluției 

coexistenței a două state în Orientul Mijlociu (2016/2998(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la procesul de pace din Orientul 

Mijlociu, 

– având în vedere rezoluțiile anterioare ale ONU, 

– având în vedere convențiile ONU privind drepturile omului la care Israel și Palestina 

sunt state părți, 

– având în vedere raportul din 1 iulie 2016 și declarația din 23 septembrie 2016 a 

Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, 

– având în vedere concluziile Consiliului privind procesul de pace din Orientul Mijlociu, 

în special cele din 18 ianuarie 2016 și 20 iunie 2016, 

– având în vedere Acordul Euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între 

Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Statul Israel, pe 

de altă parte, 

– având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât instaurarea păcii în Orientul Mijlociu rămâne o prioritate majoră pentru 

comunitatea internațională și un element indispensabil pentru stabilitatea și securitatea 

regională și globală; 

B. întrucât Vicepreședinta Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe 

și politica de securitate („Înalta Reprezentantă”) și-a exprimat în mai multe rânduri 

angajamentul pentru reînnoirea și intensificarea rolului UE în procesul de pace din 

Orientul Mijlociu; întrucât, în aprilie 2015, Înalta Reprezentantă a numit un nou 

Reprezentant Special al UE pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu 

(„Reprezentantul Special al UE”); întrucât Reprezentantul Special al UE nu a obținut 

încă suficiente rezultate; 

C. întrucât Cvartetul și partenerii regionali, cum ar fi Egiptul, Iordania și Arabia Saudită, 

au un rol important în eforturile de soluționare a conflictului arabo-israelian; 
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D. întrucât violența continuă, atacurile teroriste împotriva civililor și incitarea la violență 

exacerbează în mare măsură neîncrederea și sunt fundamental incompatibile cu o 

soluție pașnică; 

E. întrucât Consiliul de Securitate al ONU, în Rezoluția sa 2334 (2016): 

(a) a reafirmat că înființarea de către Israel a coloniilor în teritoriul palestinian ocupat 

din 1967, inclusiv în Ierusalimul de Est, nu are validitate juridică și constituie o 

încălcare flagrantă a dreptului internațional, precum și un obstacol major pentru 

realizarea soluției coexistenței a două state; 

(b) a făcut apel la părți să facă distincție, în înțelegerile lor din domeniu, între 

teritoriul Statului Israel și teritoriile ocupate din 1967; 

(c) a reamintit obligația, prevăzută în foaia de parcurs a Cvartetului, ca Autoritatea 

Palestiniană să mențină operațiunile efective ale forțelor de securitate care 

vizează combaterea tuturor celor implicați în terorism și dezmembrarea 

capabilităților teroriste, inclusiv confiscarea armelor ilegale; 

F. întrucât, conform Biroului Reprezentantului UE în Palestina, s-a înregistrat o rată 

ridicată a demolărilor structurilor palestiniene în ultimele luni; 

G. întrucât există numeroase semnalări de cazuri de încălcare a drepturilor omului în Fâșia 

Gaza; 

H. întrucât există îngrijorări cu privire la situația prizonierilor de ambele părți, în special în 

privința actualei greve a foamei a deținuților palestinieni; întrucât ambele părți ar trebui 

să respecte obligațiile internaționale în ceea ce privește respectarea drepturilor 

deținuților; 

I. întrucât toate părțile ar trebui să susțină dialogul și cooperarea practică, în special în 

domeniile securității, accesului la apă, salubrizare și resursele energetice, precum și în 

promovarea creșterii economiei palestiniene, oferind astfel o viziune a speranței, păcii 

și reconcilierii, de care această regiune are atât de multă nevoie;  

J. întrucât relațiile dintre UE și ambele părți ar trebui să se bazeze pe respectarea 

drepturilor omului și a principiilor democratice, care ghidează politica lor internă și 

internațională și constituie un element esențial al acestor relații;  

1. își reafirmă sprijinul ferm în favoarea soluției coexistenței a două state la conflictul 

israelo-palestinian, pe baza frontierelor din 1967, cu Ierusalimul capitală a ambelor 

state, un stat Israel sigur și un stat al Palestinei independent, democratic, contiguu și 

viabil, conviețuind alături în pace și securitate, pe baza dreptului la autodeterminare și a 

respectării totale a dreptului internațional; 

2. subliniază că este important ca părțile să reia cât mai rapid negocierile de substanță, 

pentru a se ajunge la o pace justă, durabilă și cuprinzătoare; invită ambele părți să evite 

acțiunile care ar putea conduce la o nouă escaladare, inclusiv măsurile unilaterale care 

ar putea prejudicia rezultatul negocierilor, amenința viabilitatea soluției celor două state 

și genera și mai multă neîncredere; invită ambele părți să reafirme angajamentul față de 

soluția coexistenței a două state, disociindu-se astfel de vocile care o resping; 

3. se opune cu fermitate tuturor acțiunilor care subminează viabilitatea soluției a două 

state și invită insistent ambele părți să demonstreze, prin politici și acțiuni, un 

angajament autentic pentru această soluție, în vederea restabilirii încrederii; salută 

angajamentul exprimat în cursul recentei vizite a prim-ministrului israelian Benjamin 

Netanyahu și a președintelui palestinian Mahmoud Abbas în Statele Unite de a acționa 
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împreună pentru pace; 

4. subliniază că protejarea și prezervarea viabilității soluției coexistenței a două state 

trebuie să constituie o prioritate imediată în politicile Uniunii Europene și în acțiunile 

legate de conflictul israelo-palestinian și procesul de pace din Orientul Mijlociu; 

5. condamnă toate actele de violență, actele de terorism împotriva israelienilor și incitările 

la violență, care sunt fundamental incompatibile cu promovarea unei soluții pașnice a 

coexistenței a două state; observă că toate părțile trebuie să acționeze efectiv împotriva 

violenței, a terorismului, a discursurilor de propagare a urii și a instigărilor la ură, 

întrucât acest lucru este esențial pentru recâștigarea încrederii și evitarea unei escaladări 

care ar submina și mai grav perspectivele de pace; 

6. subliniază - reamintind că acțiunile de colonizare, conform dreptului internațional, sunt 

ilegale - faptul că deciziile recente de a crea noi colonii în mijlocul Cisiordaniei, de a 

lansa apeluri de oferte pentru cele aproape 2000 de rezidențe pentru coloni și de a 

declara alte terenuri din inima Cisiordaniei „terenuri ale statului” subminează 

perspectivele unei soluții viabile, bazate pe coexistența a două state; condamnă 

continuarea politicii de colonizare și invită autoritățile israeliene să o oprească imediat 

și să renunțe la aceasta; regretă, în special, aprobarea de către Knesset, la 

6 februarie 2017, a „Legii de regularizare”, care permite legalizarea retroactivă a 

construcțiilor ridicate în colonii pe proprietățile palestinienilor, fără acordul 

proprietarilor privați legitimi; așteaptă decizia Curții Supreme cu privire la această nouă 

lege; 

7. ia act cu satisfacție de punctul 8 din concluziile Consiliului din 18 ianuarie 2016, 

privind angajamentul asumat de UE și statele sale membre de a aplica în totalitate 

actuala legislație a UE și acordurile bilaterale UE-Israel; 

8. solicită încetarea demolării locuințelor palestiniene și a structurilor și proiectelor 

finanțate de UE, precum și oprirea strămutării forțate a familiilor palestiniene și a 

confiscării proprietăților palestiniene din Cisiordania, în conformitate cu raportul 

Cvartetului; subliniază că autoritățile relevante ale UE au responsabilitatea de a se 

asigura în continuare că nicio finanțare acordată de UE nu este deturnată direct sau 

indirect către organizații teroriste sau activități care instigă la acte teroriste; 

9. reamintește că respectarea dreptului internațional umanitar și a dreptului internațional 

referitor la drepturile omului de către actorii statali și nestatali, inclusiv 

responsabilitatea pentru acțiunile lor, constituie unul dintre fundamentele păcii și 

securității din regiune; 

10. subliniază că reconcilierea intra-palestiniană reprezintă un element important pentru 

realizarea soluției coexistenței a două state și regretă că palestinienii sunt în continuare 

dezuniți; susține apelul UE adresat facțiunilor palestiniene de a acorda o prioritate 

absolută reconcilierii și revenirii Autorității Palestiniene în Fâșia Gaza; solicită insistent 

forțelor palestiniene să reia fără întârziere eforturile de reconciliere, în special prin 

desfășurarea îndelung așteptatelor alegeri prezidențiale și legislative; subliniază că 

Autoritatea Palestiniană trebuie să-și asume în mod treptat funcția guvernamentală în 

Fâșia Gaza, inclusiv în domeniul securității și al administrației civile, precum și prin 

prezența la punctele de trecere; 

11. subliniază că activitățile militante și înarmarea ilegale alimentează instabilitatea și, în 

ultimă instanță, împiedică eforturile de a se ajunge la o soluție negociată; face apel la 

forțele de securitate ale Autorității Palestiniene să desfășoare în timp util operațiuni de 

o eficiență maximă pentru a contracara activitățile acestor grupuri militante, precum 
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atacurile cu rachete împotriva Israelului; subliniază necesitatea stringentă de a preveni 

înarmarea grupărilor teroriste și a le împiedica să facă contrabandă cu arme, să fabrice 

rachete și să construiască tuneluri; 

12. își reiterează apelul pentru ridicarea blocadei Fâșiei Gaza și pentru reconstrucția și 

reabilitarea de urgență a acestei regiuni; 

13. reamintește statelor membre Declarația de la Veneția din iunie 1980, prin care statele 

membre ale UE și-au asumat o responsabilitate în procesul de pace; solicită adoptarea 

unei noi declarații a UE în luna iunie a acestui an; face apel la Înalta Reprezentantă să 

folosească această nouă declarație pentru a se angaja în crearea unei inițiative europene 

ambițioase și cuprinzătoare pentru pacea în regiune; 

14. solicită ca această inițiativă de pace a Uniunii Europene să abordeze conflictul 

israeliano-palestinian, pentru a obține rezultate tangibile într-un interval de timp 

determinat, în cadrul soluției coexistenței a două state, cu un mecanism de monitorizare 

și implementare la nivel internațional; subliniază importanța cooperării cu alți actori 

internaționali în această privință, în cadrul Cvartetului pentru Orientul Mijlociu și în al 

Inițiativei arabe pentru pace în special; solicită utilizarea eficace a levierelor și 

instrumentelor Uniunii Europene în raport cu ambele părți, pentru a facilita eforturile de 

pace, întrucât o acțiune coordonată la nivelul UE poate da rezultate; 

15. subliniază că, pentru a susține o veritabilă inițiativă europeană pentru pace, statelor 

membre le revine datoria principală de a contribui activ la creionarea unei poziții 

europene unitare și de a evita inițiativele unilaterale care slăbesc acțiunea europeană; 

subliniază că șefii de stat și de guvern europeni nu îi pot cere Uniunii să fie proactivă în 

regiune dacă pozițiile lor divergente o împiedică să aibă un mesaj unitar, prin 

intermediul Înaltului Reprezentant; 

16. ia act de potențialul comunității arabe palestiniene din Israel de a avea un rol esențial în 

instaurarea unei păci de durată între israelieni și palestinieni, precum și de importanța 

implicării acesteia și a contribuției sale la procesul de pace; solicită drepturi egale 

pentru cetățenii din Israel, aceasta fiind una dintre precondițiile de bază pentru 

asumarea acestui rol; 

17. solicită Uniunii Europene asistență și protecție pentru actorii societății civile, inclusiv 

organizațiile de apărare a drepturilor omului, care contribuie la eforturile de pace și la 

instaurarea unui climat de încredere între israelieni și palestinieni de ambele părți, și 

salută contribuția societății civile la procesul de pace prin intermediul unor noi idei și 

inițiative inovatoare; 

18. sugerează lansarea unei inițiative a „Parlamentarilor pentru pace”, care să aducă 

împreună parlamentari europeni, israelieni și palestinieni, pentru a contribui la 

avansarea unei agende pentru pace și a completa acțiunile diplomatice ale UE; 

19. subliniază necesitatea ca UE să sprijine inițiativele care pot contribui la restabilirea 

încrederii între actorii politici, neguvernamentali și economici, precum și la crearea 

unui model de cooperare în aspectele concrete; subliniază, în această privință, 

importanța domeniilor de politică în care cooperarea este imperativă pentru viața de zi 

cu zi a cetățenilor, în special cel al securității, al accesului la apă, canalizare și resurse 

energetice, precum și creșterea economiei palestiniene; 

20. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri 

externe și politica de securitate, Reprezentantului Special al UE pentru procesul de pace 
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în Orientul Mijlociu, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General 

al ONU, reprezentantului Cvartetului, Secretarului General al Ligii Statelor Arabe, 

Knessetului și Guvernului Israelului, Președintelui Autorității Palestiniene și 

Consiliului Legislativ Palestinian. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0227 

Strategia UE privind Siria  

Rezoluţia Parlamentului European din 18 mai 2017 referitoare la Strategia UE privind 

Siria (2017/2654(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Siria, 

– având în vedere Comunicarea comună a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului 

Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul 

European și Consiliu din 14 martie 2017 intitulată „Elemente ale Strategiei UE pentru 

Siria” (JOIN(2017)0011) și concluziile Consiliului din 3 aprilie 2017 privind Siria, care 

împreună constituie noua strategie a UE privind Siria, 

– având în vedere declarația copreședinților din 5 aprilie 2017 privind conferința cu tema 

„Sprijin pentru viitorul Siriei și al regiunii”, 

– având în vedere declarația din 30 decembrie 2016 a Vicepreședintelui 

Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate (VP/ÎR) privind anunțul de încetare a ostilităților în Siria și declarația din 23 

martie 2017 privind Siria, precum și declarația din 9 decembrie 2016 a VP/ÎR în 

numele UE privind situația din Alep, 

– având în vedere declarațiile VP/ÎR din 6 aprilie 2017 privind presupusul atac cu arme 

chimice din Idlib, Siria, și din 7 aprilie 2017 privind atacurile SUA din Siria, 

– având în vedere deciziile Consiliului privind măsurile restrictive luate de UE împotriva 

celor care se fac răspunzători de represiunea violentă din Siria, inclusiv declarațiile din 

14 noiembrie 2016 și din 20 martie 2017, 

– având în vedere rapoartele Comisiei internaționale independente de anchetă pentru 

Siria, înființată de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului (CDO), precum și 

rezoluțiile CDO referitoare la Republica Arabă Siriană, 

– având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU (CSONU) privind 

ISIL/Da’esh și Frontul Al-Nusra și rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU privind 

conflictul din Republica Arabă Siriană, în special Rezoluțiile 2218 (2013), 2139 (2014), 

2165 (2014), 2191 (2014), 2199 (2015), 2254 (2015), 2258 (2015), 2268 (2016), 2328 

(2016), 2332 (2016) și 2336 (2016), 

– având în vedere Rezoluția 1325 (2000) a CSONU din 31 octombrie 2000 privind 
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femeile, pacea și securitatea, 

– având în vedere Rezoluția Adunării Generale a ONU A/71/L.48 din 19 decembrie 2016 

privind instituirea unui mecanism internațional imparțial și independent care să 

contribuie la investigarea și urmărirea celor responsabili de infracțiunile cele mai grave 

în temeiul dreptului internațional comise în Republica Arabă Siriană începând din 

martie 2011, 

– având în vedere comunicatul de la Geneva din 2012, 

– având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite și toate convențiile ONU la care 

Siria este stat semnatar, 

– având în vedere statutul de la Roma și documentele de înființare a Curții Internaționale 

de Justiție,  

– având în vedere tribunalele ad-hoc, printre care se numără Tribunalul Penal 

Internațional pentru Fosta Iugoslavie (TPII), Tribunalul Penal Internațional pentru 

Rwanda (TPIR) și Tribunalul Special pentru Liban, 

– având în vedere Convențiile de la Geneva din 1949 și protocoalele adiționale la acestea, 

– având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât războiul din Siria a devenit una dintre cele mai grave crize umanitare cu care s-

a confruntat omenirea după cel de-al Doilea Război Mondial și continuă să aibă 

consecințe devastatoare și tragice asupra populației acestei țări; întrucât nenumărați 

civili, inclusiv copii, sunt afectați și continuă să sufere de pe urma acestui război civil 

brutal și întrucât peste 400 000 de oameni și-au pierdut viața de la începutul conflictului 

din Siria în 2011; întrucât peste 13,5 milioane de sirieni, aproape trei sferturi din 

populația rămasă, au nevoie urgentă de ajutor umanitar, cum ar fi asistență medicală și 

alimentară, apă și adăpost; întrucât 6,3 milioane de persoane sunt strămutate în 

interiorul țării, 4,7 milioane de persoane trăiesc în zone cu acces dificil și în zone 

asediate, iar 5 milioane trăiesc ca refugiați în țările învecinate și în întreaga regiune; 

întrucât criza din Siria are un impact destabilizator tot mai mare asupra întregii regiuni; 

B. întrucât, de la izbucnirea războiului în 2011, UE și statele sale membre au mobilizat 

împreună, până în ianuarie 2017, peste 9,4 miliarde EUR ca răspuns la criza siriană, 

atât în Siria, cât și în regiune, devenind cel mai mare donator; întrucât UE a sprijinit, de 

asemenea, în mod substanțial țările învecinate care găzduiesc refugiați; 

C. întrucât printre încălcările comise în timpul conflictului din Siria se numără atacuri fără 

discriminare care vizează civilii, execuții extrajudiciare, tortură și rele tratamente, 

dispariții forțate, arestări arbitrare și în masă, pedepse colective, atacuri asupra 

personalului medical și blocarea accesului la alimente și apă; întrucât, potrivit unor 

informații, regimul Assad este responsabil de execuții prin spânzurare, de acte de 

tortură și de execuții extrajudiciare la scară largă care au loc în centrele sale de detenție; 

întrucât guvernul sirian a întrerupt în mod intenționat accesul civililor la bunuri și 

servicii esențiale, inclusiv aprovizionarea cu alimente și apă și accesul la asistență 

medicală; întrucât atacurile și înfometarea civililor prin asedierea zonelor populate ca 

tactică de război constituie o încălcare evidentă a dreptului umanitar internațional; 

întrucât aceste crime au rămas nepedepsite până în prezent; 

D. întrucât ISIS/Daesh și alte grupări jihadiste au comis atrocități feroce, inclusiv execuții 

brutale și acte de violență sexuală de nedescris, răpiri, tortură, convertire forțată și 

sclavie a femeilor și fetelor; întrucât au fost recrutați copii pentru a fi folosiți în atacuri 
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teroriste; întrucât au fost exprimate îngrijorări puternice în legătură cu situația 

populației aflate în prezent sub controlul ISIS/Daesh și posibila folosire a acestei 

populații ca scut uman în timpul campaniei de eliberare; întrucât, în unele cazuri, 

acestea pot fi considerate crime de război, crime împotriva umanității și genocid; 

E. întrucât acordul de încetare a focului care a intrat în vigoare la 30 decembrie 2016 nu 

este respectat, fiind raportate mai multe încălcări ale acestui acord pe întreg teritoriul 

Siriei, precum și incidente majore, cum ar fi atacul chimic de la Khan Sheyhoun, comis, 

se pare, de regim și atacul cu bombă împotriva unor autobuze care transportau persoane 

evacuate din orașele asediate Foah și Kefraya către zone controlate de guvern; întrucât 

zeci de persoane, inclusiv copii, au fost ucise și multe altele au fost rănite; 

F. întrucât în urma mai multor anchete a rezultat faptul că forțele lui Assad au utilizat 

agenți chimici vizând rănirea și uciderea de civili, încălcându-se astfel un acord din 

2013 de eliminare a armelor chimice; întrucât ultimul caz în care au fost folosite arme 

de distrugere în masă împotriva civililor a avut loc la 4 aprilie 2017 în localitatea Khan 

Sheikhoun din provincia Idlib, fiind uciși cel puțin 70 de civili, mulți dintre aceștia 

copii, și fiind răniți sute de alți civili; întrucât, la 12 aprilie 2017, Rusia și-a impus 

vetoul asupra unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU care condamna 

presupusa utilizare în Siria a armelor chimice și se adresa guvernului sirian pentru a-l 

determina să coopereze la ancheta privind acest incident; întrucât SUA a informat UE 

că, pe baza analizei sale potrivit căreia regimul sirian a folosit arme chimice, a lansat un 

atac asupra bazei militare aeriene din guvernoratul Homs, Siria, cu intenția de a preveni 

și descuraja continuarea utilizării de arme chimice; 

G. întrucât, în martie 2017, UE a adăugat pe lista de sancțiuni patru ofițeri de rang înalt din 

armata siriană pentru rolul lor în utilizarea de arme chimice împotriva populației civile, 

în conformitate cu politica UE de combatere a proliferării și utilizării armelor chimice; 

H. întrucât, în discursul său privind starea Uniunii din septembrie 2016, președintele 

Comisiei, Jean-Claude Juncker, a menționat necesitatea unei strategii a UE privind 

Siria; întrucât, în luna octombrie, Parlamentul a invitat-o pe Federica Mogherini, 

VP/ÎR, să se asigure că o nouă strategie privind Siria urmărește facilitarea unei soluții 

politice în Siria, incluzând instrumente de monitorizare și de asigurare a punerii în 

aplicare pentru a consolida respectarea angajamentelor asumate în cadrul Grupului 

internațional de sprijin pentru Siria (ISSG); 

I. întrucât scopul strategiei UE privind Siria este să descrie modul în care UE poate juca 

un rol mai vizibil și mai eficient contribuind la o soluție politică durabilă în Siria, în 

conformitate cu cadrul actual convenit la nivelul ONU, și sprijinind reconstrucția după 

încheierea acordului, odată ce se va institui o tranziție credibilă; întrucât în această 

strategie sunt prezentate șase domenii de atenție principale, și anume: încheierea 

războiului printr-o tranziție politică autentică; promovarea unei tranziții veritabile și 

cuprinzătoare; satisfacerea nevoilor umanitare ale celor mai vulnerabili sirieni; 

promovarea democrației și a drepturilor omului; promovarea acțiunilor prin care cei 

vinovați de crime de război sunt trași la răspundere și sprijinirea rezistenței populației 

siriene și a societății siriene; 

J. întrucât, la 5 aprilie 2017, UE a coprezidat o conferință a cărei temă a fost sprijinirea în 

viitor a Siriei și a regiunii, la care au participat reprezentanți a peste 70 de țări și 

organizații internaționale, precum și ai societății civile internaționale și siriene; întrucât 

la Conferința de la Bruxelles s-a convenit asupra unei abordări cuprinzătoare pentru 

rezolvarea crizei din Siria, cu acordarea de asistență financiară suplimentară pentru a 
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răspunde situației umanitare în valoare de 3,47 miliarde EUR pentru 2018-2020, 

inclusiv 1,3 miliarde EUR din partea UE, cel mai mare donator în această criză; 

întrucât, în plus, unele instituții financiare și donatori internaționali au anunțat 

împrumuturi de circa 27,9 miliarde EUR; întrucât costurile pentru reconstrucția Siriei 

sunt estimate la aproximativ 200 de miliarde USD; 

K. întrucât UE recunoaște eforturile depuse de Turcia, Liban și Iordania, țările învecinate 

Siriei care găzduiesc cel mai mare număr de refugiați și sprijină aceste eforturi; 

L. întrucât, la 4 mai 2017, Rusia, Iranul și Turcia au convenit la Astana, Kazahstan, asupra 

unui acord de creare a patru zone de detensionare a situației din Siria; întrucât cele trei 

state semnatare urmează să fie garanți pentru acest armistițiu de șase luni, care poate fi 

prelungit, inclusiv prin utilizarea de personal armat pentru monitorizarea pe teren; 

întrucât acest acord prevede interzicerea tuturor zborurilor efectuate de regimul Assad 

deasupra acestor zone și un acces umanitar neîngrădit la zonele deținute de grupările 

rebele; întrucât la Geneva are loc săptămâna aceasta o nouă rundă de negocieri 

organizate de ONU, iar la mijlocul lunii iulie în Kazahstan se prevede o nouă rundă de 

negocieri organizate de Rusia; 

M. întrucât UE a afirmat în repetate rânduri că nu poate exista o soluție militară la 

conflictul sirian și că numai o tranziție integratoare, sub conducere siriană, poate să 

pună capăt suferinței inacceptabile a poporului sirian; întrucât, deși este clar că 

reconstrucția nu poate începe decât după un acord politic, eforturile de reconciliere ar 

trebui să înceapă cât mai curând posibil și să fie sprijinite de UE în scopul asigurării 

stabilității pe termen lung; întrucât stabilirea adevărului, promovarea tragerii la 

răspundere și a justiției de tranziție, precum și recurgerea la amnistie sunt esențiale în 

acest context, 

1. salută strategia UE privind Siria, inclusiv obiectivele strategice ale UE privind Siria și 

obiectivele UE pentru Siria, precum și rezultatul Conferinței de la Bruxelles, care a 

asigurat angajamente multianuale; îi îndeamnă pe toți participanții și donatorii 

internaționali să își respecte pe deplin angajamentele și să își mențină sprijinul în viitor; 

2. condamnă din nou și în termenii cei mai duri atrocitățile și numeroasele încălcări ale 

drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar comise de toate părțile la 

conflict, în special de forțele regimului Assad cu sprijinul aliaților săi, Rusia și Iranul, 

precum și de grupările armate nestatale, în special de ISIS/Daesh și Jabhat Fateh al-

Sham; își subliniază poziția potrivit căreia toți cei responsabili pentru încălcări ale 

dreptului internațional umanitar și ale dreptului internațional al drepturilor omului 

trebuie să fie trași la răspundere; încurajează toate statele să pună în aplicare principiul 

jurisdicției universale în combaterea impunității și salută măsurile adoptate de o serie 

de state membre ale UE în acest sens, inclusiv recenta decizie a tribunalului național al 

Spaniei de a examina o plângere penală împotriva a nouă agenți ai serviciilor de 

informații siriene pentru tortură și alte încălcări ale drepturilor omului; solicită din nou 

UE și statelor sale membre să analizeze, în strânsă cooperare cu țările care împărtășesc 

aceleași valori, posibilitatea înființării unui tribunal pentru crimele de război comise în 

Siria, până la deferirea cu succes a acestor fapte Curții Penale Internaționale; subliniază 

că cei care se fac vinovați de crime împotriva minorităților religioase, etnice și a altor 

grupuri ar trebui, de asemenea, aduse în fața justiției; este în continuare convins că 

soluționarea reală a conflictului și o pace durabilă în Siria nu pot exista atât timp cât 

responsabilitatea pentru crimele comise nu a fost stabilită; 

3. condamnă în termeni categorici cumplitele atacuri chimice aeriene asupra orașului 
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Khan Sheikhoun din provincia Idlib, de la 4 aprilie 2017, care au provocat moartea a 

cel puțin 70 de civili, inclusiv copii și lucrători umanitari, multe victime prezentând 

simptome ale intoxicării cu gaze; constată că, în conformitate cu evaluarea preliminară 

realizată de misiunea de informare a Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice 

(OIAC), informațiile privind utilizarea armelor chimice sunt credibile; subliniază 

obligația Siriei de a respecta recomandările misiunii de informare a OIAC și ale 

mecanismului comun de anchetă al OIAC și al ONU, asigurându-le acces imediat și 

neîngrădit și recunoscând dreptul acestora de a verifica toate siturile; subliniază că cei 

care se fac responsabili de astfel de atacuri vor fi trași la răspundere în fața justiției; 

regretă aplicarea repetată de către Rusia a vetoului în cadrul Consiliului de Securitate, 

inclusiv în cazul unei rezoluții a CSONU prin care se condamna cel mai recent atac cu 

substanțe chimice și se solicita realizarea unei anchete internaționale; 

4. salută instituirea unui mecanism internațional, imparțial și independent care să 

contribuie la investigarea și urmărirea penală a celor responsabili de infracțiunile cele 

mai grave în temeiul dreptului internațional comise în Republica Arabă Siriană 

începând cu martie 2011; regretă faptul că mecanismul nu este încă finanțat integral; 

îndeamnă toate statele membre să-și îndeplinească angajamentele în acest sens; 

5. este în continuare devotat unității, suveranității, integrității teritoriale și independenței 

Siriei și sprijină o abordare pronunțat „pansiriană” și un viitor democratic pentru 

poporul sirian; insistă asupra faptului că singura cale de a aduce pacea în această țară 

este asigurarea unui proces politic dirijat de Siria, care va duce la organizarea de alegeri 

libere și corecte, facilitate și monitorizate de ONU și bazate pe dispozițiile unei 

constituții noi; reamintește tuturor părților că încetarea generală a focului la nivel 

național și o soluție pașnică reciproc acceptabilă la criza siriană pot fi realizate sub 

auspiciile ONU și, astfel cum se prevede în comunicatul de la Geneva din 2012 și în 

Rezoluția nr. 2254 (2015) a Consiliului de Securitate al ONU, cu sprijinul trimisului 

special al Secretarului General pentru Siria, Staffan de Mistura, și al principalilor actori 

internaționali și regionali; 

6. ia act de memorandumul recent privind crearea în Siria a unor zone de detensionare și 

sprijină intenția de a se extinde încetarea focului, de a se pune capăt zborurilor aviației 

regimului deasupra zonelor de detensionare și de a se crea condiții pentru accesul 

umanitar, asistența medicală, întoarcerea civililor strămutați la casele lor și restabilirea 

infrastructurii prejudiciate; atrage totuși atenția asupra preocupărilor exprimate de 

opoziție privind faptul că acest acord ar putea duce la crearea de zone de influență și la 

fragmentarea Siriei; invită toate părțile să pună în aplicare acordurile de la Astana și pe 

cei trei garanți să asigure respectarea încetării focului; subliniază că este important să 

fie eliminată orice ambiguitate privind grupările care nu sunt incluse în acordul de 

încetare a focului și invită toate părțile, inclusiv Turcia, să garanteze că acest 

memorandum nu înlesnește atacurile împotriva forțelor aliate opoziției moderate sau 

împotriva celor care luptă de partea coaliției internaționale împotriva ISIS/Daesh; 

subliniază că trebuie să fie asigurată monitorizarea internațională a punerii în aplicare și 

sprijină implicarea puternică a ONU; 

7. îndeamnă Federația Rusă și Republica Islamică Iran să-și exercite influența asupra 

regimului sirian pentru a-l determina să accepte și să urmărească un compromis 

rezonabil prin care să fie încetat acest război civil și să fie pregătită calea pentru o 

tranziție autentică și cuprinzătoare; invită UE și statele sale membre să sprijine în 

continuare opoziția moderată, identificând și izolând elementele radicalizate și 

promovând reconcilierea; încurajează membrii Înaltei Comisii pentru Negocieri (HNC) 
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să participe în continuare la discuțiile de la Geneva mediate de ONU; 

8. este ferm convins că UE trebuie să se implice mai activ și să-și utilizeze importanta 

contribuție financiară postconflictuală pentru a juca un rol important în eforturile de 

negociere în actualul cadru aprobat de ONU și pentru a asigura tranziția politică, 

elaborând o politică specifică de apropiere a părților și intensificându-și eforturile în 

domeniile în care Uniunea poate avea o valoare adăugată; sprijină eforturile actuale 

depuse de VP/ÎR pentru a lua contactul cu principalii actori din regiune în vederea 

asigurării unei tranziții politice și a reconcilierii și reconstrucției postconflictuale; 

îndeamnă VP/ÎR să înceapă elaborarea unui plan concret pentru implicarea UE în 

reconstrucția Siriei și să aibă în vedere eforturi integratoare și comune cu principalele 

organizații internaționale și instituții financiare, precum și cu actorii regionali și locali; 

subliniază însă importanța aderării de către sirienii înșiși la procesul reconstrucției 

postconflictuale; 

9. subliniază importanța deosebită a activității organizațiilor locale și internaționale ale 

societății civile și a ONG-urilor în colectarea probelor privind crimele de război, 

crimele împotriva umanității și alte încălcări, printre care și distrugerea patrimoniului 

cultural; invită UE și statele sale membre să acorde asistență suplimentară și completă 

acestor actori; invită UE și statele sale membre să finanțeze în mod adecvat 

organizațiile care lucrează la anchete cu surse deschise și la colectarea digitală a 

dovezilor privind crimele de război și crimele împotriva umanității, pentru a garanta 

răspunderea și pentru a-i aduce în fața justiției pe autorii acestor acte; 

10. salută faptul că în Strategia UE pentru Siria se pune accentul pe sprijinirea capacității 

de rezistență a populației siriene și a societății siriene; invită VP/ÎR și statele membre 

să-și dubleze eforturile destinate consolidării capacităților populației și ale societății 

civile din Siria, inclusiv cu ajutorul unor actori care promovează drepturile omului, 

egalitatea (inclusiv egalitatea de gen și drepturile minorităților), democrația și 

emanciparea, acolo unde acest lucru este posibil în Siria, precum și în rândul 

refugiaților sirieni care trăiesc în exil în regiune sau în Europa; subliniază că această 

consolidare a capacităților ar trebui să sprijine cetățenii sirieni în ceea ce privește 

gestionarea procesului de tranziție (în domenii precum reglementarea mijloacelor de 

informare în masă, descentralizarea, administrarea municipalităților și elaborarea 

constituției), acordând atenția cuvenită nevoilor și rolului femeilor; 

11. își exprimă satisfacția cu privire la faptul că a fost recunoscut rolul societății civile, 

inclusiv cel al organizațiilor femeilor, ca un element esențial al unei soluții durabile; 

reamintește că UE trebuie să promoveze și să faciliteze implicarea sau consultarea 

adecvată a societății civile și a femeilor în procesul de pace, în conformitate cu 

abordarea cuprinzătoare a punerii în aplicare de către UE a rezoluțiilor CSONU nr. 

1325 (2000) și nr. 1820 (2008) privind femeile, pacea și securitatea; insistă ca în noua 

constituție siriană să fie reflectate drepturile omului specifice femeilor; 

12. deși sprijină în continuare eforturile coaliției mondiale împotriva ISIS/Daesh, consideră 

că  strategia UE ar fi trebuit să includă și aspecte privind lupta împotriva ISIS/Daesh și 

a altor organizații teroriste identificate de ONU, accentuând și axându-se pe cauzele 

fundamentale de ordin politic și socioeconomic care au favorizat răspândirea 

terorismului și identificând măsuri concrete pentru a le soluționa; consideră, de 

asemenea, că ar fi trebuit să fie elaborate mecanisme prin care să fie favorizată 

menținerea caracterului multietnic, multireligios și multiconfesional al societății siriene;  
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13.  subliniază importanța protejării minorităților etnice și religioase din Siria și crede cu 

tărie că orice proces politic ar trebui să fie integrator și să vizeze restabilirea Siriei ca 

stat multiconfesional și tolerant;  

14. reamintește că este de importanță determinantă să fie instituite de timpuriu măsuri de 

consolidare a încrederii (CBM), inclusiv un acces umanitar pe deplin neîngrădit pe 

întreg teritoriul Siriei, asigurarea serviciilor publice elementare (curent electric, apă, 

îngrijiri medicale), încetarea tuturor sediilor împotriva orașelor și eliberarea prizonierilor 

și a ostaticilor; salută acordul dintre guvernul sirian și grupările rebele privind 

evacuarea a patru orașe asediate; îndeamnă toate părțile să sprijine și să faciliteze 

adoptarea unui acord cuprinzător cu privire la CBM; 

15. constată cu regret că acest conflict civil devastator a aruncat țara cu decenii în urmă în 

ceea ce privește dezvoltarea socială și economică, transformând milioane de 

persoane în șomeri și împingându-i în sărăcie și provocând daune considerabile 

serviciilor de sănătate și educație, precum și strămutări masive ale populației siriene și 

un exod al creierelor; atrage atenția, așadar, asupra importanței intensificării asistenței 

neumanitare, care să vizeze întărirea capacității de rezistență a populației siriene și 

relansarea economiei; invită de asemenea statele membre să-și asume un 

angajament mai puternic în ceea ce privește repartizarea sarcinilor, permițând 

refugiaților care părăsesc zonele de război din Siria să găsească protecție dincolo de 

regiunea aflată în imediata vecinătate, inclusiv prin relocare și programe umanitare de 

admisie; consideră, totuși, că, imediat după terminarea conflictului, ar trebui introduse 

măsuri de stimulare a refugiaților sirieni calificați să se întoarcă și să contribuie la 

efortul de reconstrucție; 

16. salută noile priorități din cadrul parteneriatelor încheiate de UE cu Iordania și Liban, 

precum și relaxarea normelor de origine ale UE pentru exporturile din Iordania; regretă 

faptul că un număr mare de refugiați din Iordania, Liban și Turcia trăiesc în continuare 

în condiții sociale și economice precare și sunt adesea incapabili să găsească un loc 

de muncă (legal); invită VP/ÎR să insiste pe lângă autoritățile din Iordania și Liban să 

depună eforturi în vederea eliminării barierelor (neoficiale) rămase, să susțină 

creșterea oportunităților de desfășurare a activităților liber profesioniste și să 

transpună în realitate angajamentele cu privire la crearea de locuri de muncă pentru 

femei și tineri; 

17. sprijină pe deplin obiectivul de a se realiza în Siria și în regiune inițiativa „Nicio 

generație de copii pierdută” și solicită eforturi suplimentare pentru a se realiza 

obiectivul încadrării în sisteme de învățământ de calitate a tuturor copiilor refugiați și 

vulnerabili din comunitățile-gazdă, cu un acces egal pentru fete și băieți; subliniază că 

este necesar să fie recunoscut învățământul din taberele de refugiați, care este 

deseori informal, și să fie sprijinită reabilitarea psihologică a acestor copii traumatizați; 

18. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 

externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale UE, 

Organizației Națiunilor Unite, membrilor Grupului internațional de sprijin pentru Siria și 

tuturor părților implicate în conflict și de a asigura traducerea acestui text în limba 

arabă. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0229 

Tabăra de refugiați de la Dadaab  

Rezoluţia Parlamentului European din 18 mai 2017 referitoare la tabăra de refugiați de 

la Dadaab (2017/2687(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Declarația de la Nairobi a Autorității Interguvernamentale pentru 

Dezvoltare (IGAD) pentru Africa de Est din 25 martie 2017 privind soluții durabile 

pentru refugiații somalezi și reintegrarea persoanelor returnate în Somalia, 

– având în vedere Declarația de la New York pentru refugiați și migranți, adoptată de 

ONU la 19 septembrie 2016, 

– având în vedere comunicatul comun din 25 iunie 2016 al Comisiei ministeriale 

tripartite pentru repatrierea voluntară a refugiaților somalezi din Kenya, 

– având în vedere concluziile summitului UE de la Valetta privind migrația, care s-a 

desfășurat în perioada 11-12 noiembrie 2015, 

– având în vedere declarația adoptată în cadrul conferinței ministeriale privind procesul 

de la Khartoum (Inițiativa privind ruta de migrație UE-Cornul Africii), la Roma, la 28 

noiembrie 2014, 

– având în vedere Acordul tripartit privind repatrierea voluntară, semnat la 10 noiembrie 

2013 de guvernele din Somalia și Kenya și de UNHCR, 

– având în vedere decizia Înaltei Curți din Kenya din 9 februarie 2017 care s-a pronunțat 

împotriva închiderii taberei de refugiați de la Dadaab, 

– având în vedere decizia guvernului kenyan de a ataca hotărârea Înaltei Curți din 9 

februarie 2017, 

– având în vedere declarația purtătorilor de cuvânt ai Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului 

Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica 

Mogherini, comisarului UE pentru cooperare internațională și dezvoltare, Neven 

Mimica, și comisarului UE pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, Christos 

Stylianides, referitoare la decizia din 20 mai 2016 a guvernului kenyan de a închide 

tabăra de refugiați de la Dadaab, 

– având în vedere Fondul fiduciar de urgență pentru Africa al UE, 

– având în vedere Pactul mondial al ONU cu privire la repartizarea responsabilităților în 
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cazul refugiaților, 

– având în vedere Programul indicativ național pentru Somalia și Africa de Est al celui de 

al 11-lea Fond european de dezvoltare (FED), 

– având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât regiunea Cornului Africii, cu o populație de aproape 250 de milioane de 

locuitori aflată într-un proces de creștere rapidă, găzduiește cel mai mare număr de 

persoane strămutate în interiorul țării și de refugiați din Africa și din întreaga lume; 

întrucât această regiune se confruntă cu provocări legate de o migrație neregulamentară, 

strămutări forțate, trafic de ființe umane, introducerea ilegală de persoane, terorism și 

conflicte violente; 

B. întrucât la baza acestor provocări stau numeroși factori care variază în funcție de 

contextele locale, dar care pornesc în general de la lipsa bunei guvernanțe și a 

oportunităților socioeconomice, sărăcia extremă, instabilitate și schimbările climatice; 

C. întrucât complexul pentru refugiați de la Dadaab a fost înființat în 1991 ca soluție 

temporară pentru persoanele care caută adăpost și fug din calea persecuției, a violenței 

și a instabilității din regiunea Africii de Est, în special din calea războiului civil din 

Somalia; întrucât complexul este format în prezent din cinci tabere diferite care 

găzduiesc diferite popoare și acoperă o suprafață de 50 de kilometri pătrați, cele mai 

vechi și cel mai dens populate dintre tabere fiind Hagadera, Dagahaley și Ifo; 

D. întrucât, deși Dadaab a fost concepută pentru a găzdui aproximativ 90 000 de persoane, 

conform estimărilor ONU, complexul are în prezent o populație de aproximativ 

260 000 de locuitori, dintre care 95 % provin din Somalia, iar 60 % au sub 18 ani; 

întrucât, în mai 2016, Kenya a desființat departamentul său de afaceri privind refugiații, 

care era responsabil pentru înregistrare, motiv pentru care zeci de mii de persoane nu au 

fost înregistrate, numărul acestora putând crește în continuare; 

E. întrucât refugiații din tabără riscă să se confrunte cu acte de violență, femeile și copiii 

fiind deosebit de vulnerabili din acest punct de vedere; 

F. întrucât, de peste douăzeci de ani, Somalia este afectată de o gravă instabilitate și de 

lipsa unor structuri statale, al căror impact a fost agravat de dezastrele naturale 

recurente legate de schimbările climatice;  întrucât aceste chestiuni reprezintă o 

provocare pentru rezistența și capacitatea celor mai vulnerabile comunități din Somalia 

de a face față situației și au devenit principalii factori care stau la baza strămutărilor din 

interiorul Somaliei și către țările vecine; 

G. întrucât, după trei decenii, situația refugiaților somalezi se numără printre cele mai 

îndelungate situații de acest tip din lume, având în vedere că aceștia sunt la a treia 

generație de refugiați născuți în exil; întrucât aproape un milion de somalezi sunt 

strămutați în regiune și alți 1,1 milioane sunt strămutați în interiorul Somaliei; 

H. întrucât, de cincisprezece ani, Somalia este una dintre cele cinci țări din care provin cei 

mai mulți refugiați la nivel mondial, în prezent fiind înregistrați 1,1 milioane de 

refugiați, dintre care peste 80 % sunt găzduiți în Cornul Africii și în regiunea Yemen; 

întrucât administrația somaleză și-a exprimat în repetate rânduri bunăvoința de a-și 

primi cetățenii; întrucât Kenya găzduiește în prezent aproximativ 500 000 de refugiați, 

numărul acestora crescând în continuare din cauza nivelului din ce în ce mai ridicat de 

insecuritate din această regiune, în special din Sudanul de Sud; 

I. întrucât situația în materie de securitate din Somalia este în continuare periculoasă și 
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imprevizibilă, iar atacurile din partea al-Shabaab și a altor grupări armate sau teroriste 

continuă; întrucât, la 6 aprilie 2017, președintele Mohamed Abdullahi „Farmajo” 

Mohamed a declarat Somalia zonă de război și a oferit amnistia membrilor grupării 

militante islamiste al-Shabaab, inclusiv formare, locuri de muncă și educație, dacă 

depun armele în termen de 60 de zile; 

J. întrucât, întreaga regiune est-africană se confruntă cu o secetă majoră, în anumite părți 

din Sudanul de Sud fiind declarată situația de foamete, care amenință până la un milion 

de persoane; întrucât a fost emisă o pre-alertă de foamete în Somalia, care se confruntă 

cu cea de a treia situație de foamete din ultimii 25 ani, administrația publică raportând 

că 6,2 milioane de persoane au nevoie de ajutor alimentar de urgență; întrucât 

președintele Kenyei, Uhuru Kenyatta, a declarat starea de secetă a acestei țări dezastru 

natural, 2,7 milioane de persoane confruntându-se cu foametea acută; întrucât se 

preconizează că este probabil ca situația să se deterioreze în Etiopia, Kenya, Somalia și 

Yemen, ceea ce ar putea duce la foamete generalizată; 

K. întrucât, conform Organizației Națiunilor Unite, seceta din Somalia a provocat 

strămutări interne suplimentare și peste 683 000 de oameni au fost forțați să-și 

părăsească locuințele începând din noiembrie 2016; întrucât aproximativ 250 000 de 

persoane și-au pierdut viața în timpul ultimei perioade de foamete din 2011; 

L. întrucât, la 6 mai 2016, guvernul kenyan și-a anunțat decizia de a închide „cât mai 

repede posibil” tabăra de la Dadaab, exprimând preocupări legate de securitate și 

subliniind necesitatea de a pune capăt situație persistente a refugiaților din regiune; 

întrucât, cu toate acestea, la 30 noiembrie 2016, guvernul kenyan a anunțat că tabăra de 

la Dadaab se va închide cel târziu în mai 2017; întrucât, în urma reuniunii la nivel înalt 

a IGAD din 25 martie 2017, toate eforturile se concentrează în prezent pe importanța 

găsirii unei soluții regionale durabile pentru refugiații somalezi; 

M. întrucât comunitatea internațională, inclusiv UE, și-a exprimat înțelegerea față de 

preocupările și motivele guvernului kenyan pentru închiderea taberei, dar a evidențiat, 

de asemenea, că returnările în Somalia trebuie să se desfășoare în conformitate cu 

standardele internaționale, în sensul că este necesar consimțământul voluntar și în 

cunoștință de cauză al persoanelor returnate și că acestea trebuie să aibă acces la 

informații obiective, neutre și pertinente, că returnările trebuie să se facă în siguranță, 

cu demnitate și într-un mod durabil și că persoanele returnate trebuie să fie conștiente 

de ceea ce se va întâmpla în cazul în care ar decide să nu accepte în mod voluntar să fie 

returnate; 

N. întrucât, la 9 februarie 2017, ca răspuns la o petiție formulată de două organizații de 

apărare a drepturilor omului din Kenya (Comisia națională pentru drepturile omului din 

Kenya și Kituo Cha Sheria), Înalta Curte a Kenyei a hotărât că ordinele guvernului 

kenyan de a închide tabăra de refugiați de la Dadaab sunt discriminatorii și echivalează 

cu o pedeapsă colectivă, fiind totodată excesive, arbitrare și disproporționate; 

O. întrucât dezbaterea privind închiderea taberei din Dadaab a adus în prim plan ritmul 

lent al punerii în aplicare a acordului tripartit, care a fost semnat de UNHCR și de 

guvernele din Kenya și din Somalia în 2013 și vizează facilitarea returnărilor voluntare 

ale somalezilor în zonele stabile din Somalia, aspect care a fost criticat în mod deschis 

de către guvernul kenyan și alte părți interesate; 

P. întrucât, de când UNHCR a început să sprijine returnările voluntare ale refugiaților 

somalezi în 2014, au fost repatriați aproximativ 65 000 de refugiați, dar obiectivul de a 

crește rata de returnări durabile va depinde de situația din Somalia; 
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Q. întrucât, la sfârșitul lunii august 2016, autoritățile somaleze din Jubaland au suspendat 

repatrierile în capitala regională Kismaayo din cauza unui flux crescut de refugiați; 

întrucât, potrivit UNHCR, 70 % dintre persoanele returnate sunt copii; 

R. întrucât închiderea taberelor de la Dadaab va avea repercusiuni în alte țări vecine, ca de 

exemplu Etiopia, care găzduiește în prezent aproximativ 245 000 de refugiați somalezi, 

ceea ce ar putea conduce la un nou flux de refugiați; întrucât această situație pune în 

evidență caracterul interconectat al chestiunilor referitoare la refugiați, gestionarea 

frontierelor și stabilitate și subliniază necesitatea unei cooperări regionale consolidate 

în vederea abordării acestora, mai ales având în vedere decizia de închidere a taberelor 

de la Dadaab; 

S. întrucât, pentru mulți refugiați, în special cei din zonele rurale, perspectiva de returnare 

este condiționată de capacitatea lor de a-și revendica terenurile într-o țară cu un sistem 

de proprietate funciară slab și în care evacuările forțate constituie o practică curentă; 

T. întrucât comunitatea-gazdă din regiunea mai extinsă a Dadaab a dat dovadă de mare 

umanitate, generozitate și toleranță, dată fiind prezența taberei, însă se confruntă cu 

enorme provocări economice, de dezvoltare și de mediu; 

U. întrucât donatorii și-au îndreptat atenția spre alte conflicte și au redus sumele cheltuite, 

având în vedere natura îndelungată a situației din Dadaab, ceea ce înseamnă că 

refugiații din tabără se confruntă cu o serie de provocări; 

V. întrucât mai ales schimbările climatice au un efect devastator asupra stilului de viață 

pastoral, nomad, care asigură mijloacele de subzistență ale unui număr mare de oameni 

din această regiune, care se confruntă și cu riscuri din ce în ce mai mari determinate de 

secetă, boli, război și reducerea efectivelor de animale, printre alte probleme; 

W. întrucât UE a alocat 286 de milioane EUR prin intermediul Fondului european de 

dezvoltare (FED) pentru perioada 2014-2020, punând accentul pe implementarea 

„Pactului”, pe consolidarea statului și a păcii, securitatea alimentară, reziliență și, în 

special, pe educație; întrucât Fondul fiduciar de urgență al UE (EUTF) pentru Africa a 

fost creat în cadrul summitului de la Valetta la 12 noiembrie 2015 și a fost conceput 

pentru a aborda cauzele profunde ale destabilizării, strămutării forțate și migrației 

neregulamentare prin promovarea rezilienței, a oportunităților economice, a egalității de 

șanse, a securității și a dezvoltării; întrucât UE răspunde nevoilor fundamentale și vitale 

ale refugiaților din taberele de refugiați din Kenya; 

X. întrucât UE și-a luat angajamentul de a susține Misiunea Uniunii Africane în Somalia 

(AMISOM), oferind fonduri pentru a asigura securitatea și a reduce pericolul pe care îl 

reprezintă al-Shabaab și alte grupuri armate de opoziție; întrucât, la 23 martie 2017, 

Comisia Uniunii Africane a convocat o consultare la nivel înalt cu participarea UE și a 

ONU referitoare la viitorul AMISOM și la susținerea instituțiilor din sectorul securității 

și a reformei din Somalia; întrucât, la 11 mai 2017, UE a anunțat la Conferința de la 

Londra privind Somalia că acordă noi ajutoare pentru Somalia în valoare de 200 de 

milioane EUR; 

Y. întrucât, în urma ordinului executiv din 27 ianuarie 2017 al președintelui SUA, Donald 

Trump, au un viitor incert aproximativ 3 000 de refugiați care urmau să fie relocați în 

SUA din Kenya în 2017, majoritatea din Dadaab, cea mai mare parte dintre aceștia 

fiind deja supuși controlului de securitate efectuat cu rigurozitate de funcționari ai SUA 

și ai ONU, după o așteptare de până la 10 ani pentru reinstalarea lor; 

Z. întrucât eforturile de relocare ale UE ar trebui să fie intensificate pentru a ajunge la 
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nivelul unor țări din afara UE, cum ar fi Australia sau Canada, pentru a satisface 

necesitățile evaluate de UNHCR ca suficiente pentru a asigura o distribuire echitabilă a 

refugiaților la nivel mondial; 

AA. întrucât planul de acțiune global de la Nairobi adoptat în cursul reuniunii la nivel înalt a 

IGAD din 25 martie 2017 a subliniat, în special, seceta și conflictele armate, ca motive 

care provoacă strămutarea cetățenilor din regiune; 

AB. întrucât, ulterior trimiterii unei misiuni a UE de evaluare a alegerilor din Kenya, s-a 

sugerat că trimiterea unei misiuni a UE de observare a alegerilor generale din august 

2017 ar fi utilă și eficientă, 

1. felicită Kenya și regiunea locală Dadaab pentru rolul pe care l-au avut în găzduirea unui 

număr fără precedent de refugiați pentru o perioadă de timp atât de lungă; subliniază 

totuși că situația actuală din regiune este nesustenabilă și necesită un răspuns coordonat 

și eficient din partea guvernelor din regiune și a comunității internaționale în ansamblu, 

inclusiv a UE, pentru a se găsi o soluție sustenabilă pentru problema legată de refugiații 

somalezi, în paralel cu eforturi pentru a spori securitatea și a crea dezvoltare 

socioeconomică pe termen lung în regiune; 

2. ia act de declarația de la Nairobi a IGAD privind soluții durabile pentru refugiații 

somalezi și reintegrarea persoanelor returnate în Somalia; salută angajamentul privind 

adoptarea unei abordări regionale globale, menținând totodată protecția și promovând 

autonomia în țările care acordă azil, demersuri care trebuie realizate cu sprijinul 

comunității internaționale și în conformitate cu partajarea responsabilităților la nivel 

internațional, astfel cum se subliniază în Cadrul de răspuns cuprinzător în legătură cu 

problema refugiaților din Declarația de la New York; 

3. regretă rolul foarte minimalist al statelor membre ale UE în legătură cu eforturile de 

relocare a refugiaților din Dadaab și invită UE să se ridice la înălțimea 

responsabilităților sale în ceea ce privește asigurarea unei repartizări echitabile a 

poverii;  

4. subliniază că, atât timp cât instabilitatea continuă în întreaga regiune, iar riscul foametei 

este din nou actual, refugiații nu se vor mai putea întoarce în țara lor; solicită, prin 

urmare, UE să susțină dezvoltarea pe termen lung ca principalul său obiectiv și să își 

dubleze din nou eforturile depuse pentru a-și asuma și a juca un rol de mediator în 

regiune pentru a soluționa problemele economice, politice, de mediu și de securitate 

subiacente, care reprezintă cauzele profunde ale sărăciei extreme, activității 

infracționale, radicalizării și ale terorismului și care, în cele din urmă, creează situația 

în care se află refugiații; 

5. subliniază că, în cele din urmă, va fi nevoie de un răspuns la nivel regional pentru a le 

asigura o protecție continuă celor 260 000 de refugiați somalezi; reamintește că 

reintegrarea sustenabilă a persoanelor returnate necesită o abordare holistică, bazată pe 

comunitate, în scopul de a îmbunătăți capacitatea de absorbție și accesul la servicii 

pentru persoanele returnate, persoanele strămutate intern și comunitățile locale din 

Somalia; 

6. salută adoptarea planului de acțiune mondial și regional de la Nairobi, care prevede o 

închidere treptată a taberelor pentru a le permite refugiaților să aibă acces la un loc de 

muncă și la servicii în țara lor gazdă și să poată circula liber; regretă, cu toate acestea, 

lipsa de acțiuni concrete privind Dadaab; sprijină crearea unui fond regional pentru 

donatori; 
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7. consideră că, având în vedere situația actuală de insecuritate din Somalia și riscul 

ridicat de foamete, returnările ar trebui să aibă în toate cazurile caracter voluntar; 

solicită o mai bună partajare a responsabilităților în ceea ce privește găzduirea 

refugiaților și stabilirea de metode suplimentare de a ajuta refugiații să aibă acces la țări 

terțe, inclusiv la UE; 

8. afirmă din nou că susține obiectivele EUTF pentru Africa legate de abordarea cauzelor 

profunde ale migrației neregulamentare și ale strămutărilor de persoane în regiunea 

Africii de Est; solicită statelor membre să își respecte angajamentele față de fond; 

solicită, cu toate acestea, Comisiei să își intensifice eforturile de consultare cu actorii 

din regiune, inclusiv populațiile locale, guvernele regionale și ONG-urile, în vederea 

acordării unei atenții deosebite problemelor și nevoilor identificate la nivel local, a 

susținerii unui climat favorabil și a creșterii capacității de a facilita întoarcerea 

refugiaților în țările lor de origine; subliniază că Dadaab a creat aproximativ 10 000 de 

locuri de muncă, care sunt în principal legate de activitățile umanitare; 

9. subliniază rolul important al unei abordări centrate pe oameni și pe comunități în ceea 

ce privește folosirea resurselor EUTF pentru susținerea întoarcerilor de la Dadaab și 

introducerea unor măsuri în materie de dezvoltare și reziliență în această regiune; este 

ferm convins că EUTF ar trebui să se concentreze nu numai asupra dezvoltării 

economice, ci și asupra unor proiecte locale din regiune menite în mod special să 

îmbunătățească echitatea, calitatea și accesibilitatea universală a serviciilor de bază și a 

formării pentru dezvoltarea competențelor locale, precum și să răspundă nevoilor 

comunităților vulnerabile, inclusiv ale minorităților; 

10. consideră că EUTF ar trebui să se concentreze mai mult pe susținerea dezvoltării 

sustenabile în regiune, prin creșterea oportunităților economice și de ocupare a forței de 

muncă, precum și a rezilienței; solicită ca aceste fonduri să fie folosite pentru a susține 

dezvoltarea sustenabilă și continuarea extinderii folosirii energiei solare ca sursă de 

energie, de exemplu, pentru pomparea apei, care s-a dovedit a fi un proiect de succes în 

anumite părți ale taberei de la Dadaab; 

11. subliniază faptul că femeile și copiii reprezintă peste 60 % din populația totală din 

taberele de refugiați și sunt percepute ca fiind grupurile cele mai vulnerabile și mai 

marginalizate din tabără; invită guvernul kenyan, instituții regionale, organizațiile 

internaționale de asistență și comunitatea internațională, inclusiv UE, să adopte o 

abordare specifică pentru măsurile de asistență care să aibă în vedere factorii care 

influențează vulnerabilitatea femeilor și a copiilor din tabără, cum ar fi persecuția pe 

criterii de sex și de gen, violența împotriva femeilor, abuzurile sexuale și exploatarea, 

sărăcia extremă și excluderea socială; 

12. felicită autoritățile somaleze pentru progresele înregistrate în ultimele luni, inclusiv cele 

legate de organizarea alegerilor; subliniază, cu toate acestea, că situația în materie de 

securitate și condițiile socioeconomice din multe părți ale Somaliei pun în continuare 

probleme foarte mari pentru returnările la scară largă; invită, prin urmare, UE și statele 

sale membre să colaboreze cu autoritățile somaleze pentru a accelera eforturile de 

stabilizare a țării înainte de a începe repatrierile la scară largă; 

13. invită UE și partenerii internaționali să își îndeplinească angajamentele față de Somalia, 

și anume prin luarea unor măsuri de stabilire a securității alimentare pentru a evita 

foametea iminentă, a crește securitatea, a rezolva nemulțumirile comunităților, a 

îmbunătăți gestionarea finanțelor publice și a contribui la definitivarea revizuirii 

constituționale cu scopul de a ajunge într-o situație de stabilitate pe termen lung; 
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14. invită UE să se asigure că programele de transfer din această regiune au grijă în mod 

deosebit ca grupurile vulnerabile de persoane să fie transferate în mod responsabil în 

regiuni sigure și ca drepturile refugiaților să fie respectate; solicită UE și partenerilor 

internaționali să sprijine construirea de infrastructuri în întreaga țară astfel încât 

refugiații care se întorc să fie reintegrați în condiții de siguranță și definitiv în societatea 

somaleză, fără să fie amenințați de elemente teroriste precum al-Shabaab; 

15. subliniază că trebuie să fie gestionate mai bine frontierele dintre Somalia și țările 

învecinate, considerate câmp de acțiune pentru rețelele implicate în traficul de persoane 

și introducerea ilegală de persoane, traficul de arme, droguri și alte mărfuri ilegale, 

finanțând astfel activitățile infracționale și teroriste; se așteaptă ca misiunea UE de 

instruire din Somalia să colaboreze îndeaproape cu AMISOM și cu autoritățile 

somaleze pentru a face schimb de bune practici privind îmbunătățirea gestionării 

frontierelor cu scopul de a prinde traficanții și contrabandiștii; 

16. recunoaște că nu poate exista dezvoltare fără îmbunătățirea securității în regiune; 

subliniază cu fermitate însă că fondurile provenite din FED și din sursele AOD trebuie 

alocate pentru dezvoltarea economică, umană și socială a țării-gazdă, acordându-se o 

atenție deosebită provocărilor în materie de dezvoltare identificate în decizia Fondului 

fiduciar; reamintește că fondurile FED și AOD ar trebui utilizate exclusiv pentru 

obiective de dezvoltare care abordează cauzele profunde ale migrației; 

17. subliniază că trebuie consolidată reziliența și susținută dezvoltarea comunităților-gazdă 

afectate din regiunea Dadaab din Kenya, având grijă ca mijloacele acestora de trai să nu 

fie afectate negativ de reducerea treptată a serviciilor din Dadaab și a serviciilor publice 

furnizate în acest oraș, precum și de șocul economic pe care aceste demersuri l-ar putea 

provoca în rândul populației; subliniază că populația găzduită în Dadaab a suprasolicitat 

mediul din regiune, afectând accesul populației la resursele naturale; subliniază că 

această chestiune ar trebui să fie soluționată de către guvernul kenyan în colaborare cu 

programul orientativ național pentru Kenya al UE; se așteaptă ca guvernul kenyan și 

UE să recunoască nevoile specifice din această regiune fragilă; 

18. regretă decizia guvernului SUA de a-și reduce contribuția către agențiile ONU cu 640 

de milioane USD; își exprimă îngrijorarea privind impactul direct pe care această 

decizie îl va avea asupra regiunii; insistă asupra faptului că contribuțiile voluntare la 

fondurile și agențiile ONU, care reprezintă jumătate din bugetul lor total, sunt esențiale 

pentru menținerea păcii și securității la nivel mondial; 

19. subliniază că un deficit în bugetul agențiilor ONU, cum ar fi UNHCR, care oferă 

protecție, adăpost și ajutor umanitar în circumstanțe dificile și complexe, va spori 

provocările în materie de securitate în regiune; 

20. ia act cu mare îngrijorare de efectele grave ale schimbărilor climatice asupra acestei 

regiuni, care amintesc UE, statelor sale membre și comunității internaționale în general 

că trebuie respectate clauzele Acordului de la Paris, subliniind, totodată, efectul direct 

pe care astfel de acțiuni îl au asupra războiului și a foametei în această regiune; 

21. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 

externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și 

guvernului Kenyei, guvernatorului regiunii Garissa, Președintelui Parlamentului 

Kenyei, guvernului Somaliei, Președintelui Parlamentului Somaliei, IGAD, guvernelor 

statelor membre ale IGAD, Secretarului General al ONU și Înaltului Comisar al ONU 

pentru Refugiați. 



 

 74 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


