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SINTEZĂ 

I. Statele membre ale Uniunii Africane (UA) au înființat, în 2002, Arhitectura africană 

pentru pace și securitate (APSA), ca un răspuns structural pe termen lung la provocările în 

materie de pace și securitate de pe continentul african. Prin intermediul APSA, Uniunea 

Africană și organizații subregionale mandatate au acces la instrumente care le ajută să 

prevină, să medieze și să soluționeze conflicte. 

II. În cadrul auditului de față, Curtea a examinat sprijinul de care APSA a beneficiat din 

partea UE. Curtea a evaluat dacă sprijinul furnizat de UE a fost bine conceput și canalizat, 

dacă a contribuit la atingerea unor rezultate durabile și dacă a fost bine pus în aplicare. 

Curtea a auditat contracte cu o valoare totală de peste 100 de milioane de euro, care 

fuseseră încheiate de Comisie în perioada 2014-2016. 

III. În ansamblu, Curtea concluzionează că sprijinul acordat de UE pentru APSA a avut efecte 

slabe și necesita o reorientare. Deși există un cadru strategic amplu, Curtea a constatat că, 

de mult timp, sprijinul UE pentru APSA s-a axat pe contribuția la costurile operaționale de 

bază. Din cauza gradului redus de asumare financiară a APSA din partea Uniunii Africane, 

această arhitectură depinde, de mulți ani și în mare măsură, de sprijinul donatorilor. UE 

a contribuit din punct de vedere financiar la componentele APSA, însă calitatea capacităților 

acestor componente variază semnificativ și există în continuare o serie de provocări. 

IV. Curtea a constatat că UE nu a stabilit priorități clare pentru sprijinul său către APSA, iar 

strategia sa nu s-a bazat pe o viziune pe termen lung în ceea ce privește evoluția acestui 

sprijin. În perioada auditată, UE nu s-a concentrat suficient pe trecerea de la plata salariilor 

la consolidarea capacităților, pentru a asigura succesul pe termen lung al sprijinului său. UE 

a sprijinit planurile Uniunii Africane de obținere a independenței financiare, pentru a putea 

prelua o proporție din ce în ce mai mare din costurile operaționale ale APSA, însă punerea în 

aplicare a acestor planuri se afla încă într-o fază incipientă. 

V. De asemenea, Curtea a constatat că șase dintre cele 14 contracte auditate, care vizau în 

principal cheltuieli de personal, obținuseră, până la momentul auditului, cea mai mare parte 

din rezultatele preconizate. Două contracte au avut rezultate parțiale, iar unul nu a obținut 

niciun rezultat. În cinci cazuri, din cauza întârzierilor în implementare, Curtea nu a putut 
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evalua dacă s-au obținut sau nu rezultatele preconizate pentru contractele respective. În 

plus, întârzierile în ceea ce privește contractarea, finanțarea retroactivă și insuficiența 

informațiilor privind rezultatele obținute au îngreunat furnizarea sprijinului de către UE. În 

perioada auditată, instrumentele de finanțare nu au fost utilizate întotdeauna în mod 

coerent. 

VI. Pe baza observațiilor formulate în prezentul raport, Curtea recomandă următoarele: 

i. Comisia și SEAE ar trebui să stimuleze asumarea APSA de către Uniunea Africană 

pentru a obține independența financiară și ar trebui să reorienteze ajutorul UE 

dinspre sprijinirea costurilor operaționale către măsuri de consolidare a capacității; și 

ii. Comisia ar trebui să se asigure că intervențiile sunt bazate în mod consecvent pe 

rezultate, să reducă întârzierile în ceea ce privește contractarea, precum și finanțarea 

retroactivă, să îmbunătățească monitorizarea și să utilizeze în mod coerent 

instrumentele de finanțare. 
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INTRODUCERE 

APSA 

1. Arhitectura africană pentru pace și securitate (APSA) reprezintă un set de instituții, de 

legislație și de proceduri, conceput în scopul prevenirii conflictelor și al promovării păcii și 

a securității pe continentul african. Actul constitutiv al Uniunii Africane1 stabilește temeiul 

juridic al APSA. Protocolul privind instituirea Consiliului pentru pace și securitate al Uniunii 

Africane, adoptat de statele membre ale UA în 2002, definește structura, obiectivele și 

principiile arhitecturii. În cadrul APSA sunt implicate, de asemenea, zece organizații 

subregionale africane, cărora statele membre corespondente le-au acordat mandatul de 

a acționa în domeniul păcii și securității. Opt sunt comunități economice regionale, iar două 

sunt mecanisme regionale pentru prevenirea, gestionarea și soluționarea conflictelor2. 

Cooperarea între aceste organizații și UA în cadrul APSA este supusă principiilor 

subsidiarității și complementarității3. 

2. În centrul APSA se află Consiliul pentru pace și securitate, înființat de statele membre ale 

UA ca „organism decizional permanent pentru prevenirea, gestionarea și soluționarea 

conflictelor”. Acesta este sprijinit de Comisia Uniunii Africane, de un „grup al înțelepților”, de 

un sistem continental de alertă timpurie, de o forță africană de intervenție rapidă și de un 

fond pentru pace4 (figura 1). 

                                                      

1 UA a fost înființată în 2000, ca succesoare a Organizației pentru Uniunea Africană. În 2017, toate 
cele 55 de țări din Africa erau membre ale Uniunii Africane. 

2 Comunitățile economice regionale: Uniunea Maghrebului Arab (UMA), Comunitatea statelor 
sahelo-sahariene (CENSAD), Piața comună a Africii de Est și de Sud (COMESA), Comunitatea 
Africii de Est (CAE), Comunitatea Economică a Statelor din Africa Centrală (ECCAS), Comunitatea 
Economică a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS), Autoritatea Interguvernamentală pentru 
Dezvoltare (IGAD) și Comunitatea de Dezvoltare a Africii Australe (SADC). 

Mecanisme regionale: Mecanismul de coordonare a forțelor de intervenție rapidă din Africa de 
Est (EASFCOM) și Capacitatea regională din Africa de Nord (NARC). 

3 Memorandumul de înțelegere privind cooperarea în domeniul păcii și securității între Uniunea 
Africană, comunitățile economice regionale și mecanismele de coordonare a brigăzilor de 
rezervă regionale din Africa de Est și Africa de Nord, articolul IV. 

4 Potrivit Protocolului privind instituirea Consiliului pentru pace și securitate al Uniunii Africane. 
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Figura 1 – Componentele Arhitecturii africane pentru pace și securitate la nivelul Uniunii 

Africane  

 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Protocolului UA din 2002. 

3. APSA își propune să furnizeze cadrul și instrumentele necesare pentru ca UA și 

organizațiile subregionale să joace un rol activ în prevenirea și soluționarea conflictelor în 

Africa, care au diferite cauze (caseta 1). 

Caseta 1 – Cauzele conflictelor 

Potrivit Institutului pentru Studii de Securitate, fragilitatea statală este principala sursă de insecuritate 

în Africa5. Fragilitatea statală conduce și la fragilitatea mecanismelor de securitate regională. În acest 

                                                      

5 Institutul pentru Studii de Securitate, How EU Support of the African Peace and Security 
Architecture Impacts Democracy Building and Human Security Enhancement in Africa (Impactul 
sprijinului UE pentru Arhitectura africană pentru pace și securitate asupra consolidării 
democrației și a dezvoltării securității umane în Africa), 2009. 

Forța africană de 
intervenție rapidă

-> Asigurarea de 
contingente 
multidisciplinare de 
intervenție rapidă, cu 
componente civile și 
militare în țările de origine
-> Participarea la misiuni 
de sprijinire a păcii stabilite 
de Consiliul pentru pace și 
securitate sau la intervenții 
autorizate de Adunarea UA

Fondul african pentru 
pace

-> Furnizarea 
resurselor financiare 
necesare pentru 
misiunile de sprijinire 
a păcii și pentru alte 
activități operaționale 
legate de pace și 
securitate

Organism decizional permanent pentru prevenirea, gestionarea și 
soluționarea conflictelor în cadrul Uniunii Africane

Consiliul pentru pace și securitate
(PSC) 

Sistemul continental 
de alertă timpurie

-> Facilitarea anticipării 
și prevenirii conflictelor 
-> Centrul de observare 
și de monitorizare 
-> Unități asociate de 
observare și de 
monitorizare ale 
organizațiilor 
subregionale

Grupul înțelepților 
(Panel of the Wise)

-> Sprijin pentru 
Consiliul pentru pace 
și securitate și pentru 
președintele Comisiei 
UA, în special în 
domeniul prevenirii 
conflictelor
-> Consiliere, mediere 
și diplomație 
preventivă

Comisia Uniunii Africane (Comisia UA)
-> Sprijin pentru Consiliul pentru pace și securitate și organismele sale subsidiare 
-> Punerea în aplicare și urmărirea deciziilor Consiliului pentru pace și securitate 
-> Împreună cu Consiliul pentru pace și securitate, coordonarea activităților organizațiilor subregionale
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context, conflictele individuale sunt provocate de o combinație complexă de factori, însă au fost 

identificați trei factori declanșatori principali: tranzițiile guvernamentale, contestările interstatale și 

mișcările extremiste violente. 

Tranzițiile guvernamentale contestate reprezintă o sursă importantă de conflicte. Deținerea unei 

funcții publice în urma unor alegeri comportă avantaje financiare uriașe, iar sistemele de guvernare 

sunt, deseori, fragile. Acest lucru încurajează în mod semnificativ recursul la violență pentru a garanta 

câștigarea alegerilor. Violența asociată alegerilor a crescut în ultimii ani. 

Contestările interstatale. În Africa, antagonismul dintre state (contestările interstatale) reprezintă un 

fenomen frecvent. Un astfel de antagonism se concretizează adesea prin violența pe care statele 

o sprijină în țările învecinate pentru a-și atinge propriile scopuri politice. Acest sprijin poate lua forma 

operațiunilor militare transfrontaliere clandestine sau a furnizării mascate ori vădite de sprijin pentru 

insurgenții aflați de cealaltă parte a frontierei. Numeroase conflicte considerate, în mod convențional, 

„interne” sunt de fapt declanșate sau întreținute de o influență externă de acest gen. 

Mișcările extremiste violente provoacă o mare parte din conflictele violente din Africa. Odată ce capătă 

teren, ele tind să se răspândească în afara frontierelor: de exemplu, violența militanților din Libia, din 

Mali, din nord-estul Nigeriei și din Somalia s-a răspândit în țările învecinate, înregistrându-se noi atacuri 

în țări precum Algeria, Burkina Faso, Kenya și Uganda6. 

4. UA și organizațiile subregionale au intervenit în cadrul APSA în 28 dintre cele 67 de 

conflicte violente (42 %) care au avut loc în Africa în anul 2016. Intervențiile s-au realizat prin 

demersuri diplomatice, prin acțiuni de mediere și prin operațiuni de sprijinire a păcii sau 

printr-o combinație între cele trei instrumente. În urma evaluării acestor 28 de intervenții, s-

a constatat că 21 au reușit cel puțin parțial fie să prevină, fie să atenueze conflictele7 

(caseta 2). 

Caseta 2: exemplu de intervenție în cadrul APSA 

Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS) a intervenit pentru a restabili 

ordinea în timpul crizei constituționale ce a urmat alegerilor prezidențiale din Gambia din 2016. 

                                                      

6 World Peace Foundation, African Politics, African Peace (Politica africană, pacea africană), 2016. 

7 Raport privind impactul APSA 2016, Institutul pentru Studii de Pace și Securitate, Universitatea 
din Addis Abeba, octombrie 2017. 
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ECOWAS s-a concentrat inițial pe inițiative diplomatice și pe mediere la nivel înalt, cu implicarea 

președinților următoarelor țări: Ghana, Guineea, Liberia, Mauritania și Nigeria. Aceste eforturi nu au 

avut succes, astfel că ECOWAS a emis un ordin pentru intervenție militară. Aproximativ 7 000 de 

trupe din forța de intervenție a ECOWAS s-au pregătit să intre în Gambia. Combinația dintre 

eforturile diplomatice și amenințările cu forța militară a condus la soluționarea rapidă și eficace 

a conflictului din Gambia, nefiind raportate victime. 

5. Statele membre ale UA au creat Fondul african pentru pace, pentru a strânge fonduri 

destinate misiunilor de sprijinire a păcii și pentru activitățile operaționale în materie de pace 

și securitate ale UA8. Finanțarea urma să provină în principal din bugetul UA, fiind posibilă și 

finanțarea suplimentară sub forma contribuțiilor voluntare din alte surse. Totuși, mai puțin 

de jumătate dintre statele africane și-au plătit la timp și integral contribuțiile la bugetul UA9, 

ceea ce a avut drept rezultat un deficit de 33 % în perioada 2011-201510. Prin urmare, o mare 

parte din bugetul UA11 (54 % în 201712) provine de la donatori. 

6. În plus, doar o mică parte din bugetul UA este vărsat către Fondul african pentru pace. 

Statele membre ale UA au fost de acord să majoreze, până în 2014, finanțarea alocată 

Fondului african pentru pace la 12 % din bugetul obișnuit al UA. Totuși, în 2016, suma plătită 

                                                      

8 Protocolul privind instituirea Consiliului pentru pace și securitate al Uniunii Africane, 
articolul 21. 

9 Până în decembrie 2016, doar 25 dintre cele 54 de state membre ale UA își plătiseră integral 
contribuțiile pentru 2016. Sursa: Excelența sa Paul Kagame, Report on the Proposed 
Recommendations for the Institutional Reform of the African Union (Raport privind 
recomandările propuse pentru reforma instituțională a Uniunii Africane), 29 ianuarie 2017, 
p. 13. 

10 Uniunea Africană, Background Paper on Implementing the Kigali Decision on Financing the 
Union (Document de informare privind punerea în aplicare a Deciziei de la Kigali privind 
finanțarea Uniunii), septembrie 2016. 

11 Bugetul anual de 446 de milioane de dolari americani (aproximativ 395 de milioane de euro) al 
UA (2017) corespunde unui procent de aproximativ 0,018 % din PIB-ul total al UA (2,257 mii de 
miliarde de euro în 2016). 

12 Această cifră nu include operațiunile de sprijinire a păcii în Somalia. A se vedea Decizia 
Consiliului executiv al UA privind bugetul Uniunii Africane pentru exercițiul financiar 2017, 
Doc. EX.CL/956(XXIX). 
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a corespuns unui procent de 7 % din bugetul obișnuit (adică mai puțin de 6 milioane de 

euro)13. 

7. UA și organizațiile subregionale au îndrumat dezvoltarea APSA cu ajutorul unor foi de 

parcurs. În decembrie 2015, acestea au adoptat actuala foaie de parcurs a APSA, care 

acoperă perioada 2016-2020. Foaia de parcurs conține cinci priorități strategice: prevenirea 

conflictelor; gestionarea crizelor și a conflictelor; reconstrucție și consolidarea păcii în urma 

conflictului; aspecte de securitate strategică14; și coordonare și parteneriate în cadrul APSA. 

Sprijinul UE pentru APSA 

8. UE a identificat pacea și securitatea pe continentul african drept una dintre prioritățile 

sale și a definit principiile fundamentale ale abordării sale în 199615. UE și-a reiterat aceste 

principii și propriul interes pentru asigurarea păcii și a securității pe continentul african în 

mai multe strategii de nivel înalt în materie de prevenire a conflictelor și de securitate16, cel 

                                                      

13 Fondul pentru pace al UA, Securing Predictable and Sustainable Financing for Peace in Africa 
(Asigurarea unei finanțări previzibile și durabile pentru pace în Africa), august 2016. 

14 Printre aspectele de securitate strategică se numără fluxul ilegal de arme de calibru mic și de 
armament ușor; gestionarea măsurilor de protecție împotriva dispozitivelor explozive 
improvizate/explozibililor improvizați; dezarmarea și neproliferarea armelor de distrugere în 
masă; măsuri de combatere a terorismului; fluxurile financiare ilicite; integrarea în APSA a 
Strategiei maritime integrate a Africii și combaterea criminalității organizate transfrontaliere și 
a criminalității cibernetice. 

15 Documentul intitulat EU and the Issue of Conflicts in Africa: Peace Building Conflict Prevention 
and Beyond (UE și problema conflictelor în Africa: consolidarea păcii, prevenirea conflictelor și 
perspective viitoare (SEC/96/32) stabilește abordarea de bază privind conflictele din Africa 
(importanța analizei politice a cauzelor fundamentale structurale, accentul pe stabilitatea 
structurală), lista măsurilor pe care UE le-ar putea adopta în diferite situații de conflict și 
abordarea pentru viitor (prevenirea conflictelor, sistemul de alertă timpurie, cooperarea cu UA 
și cu organizațiile regionale, precum și cu ONU, sporirea capacităților africane de menținere 
a păcii). 

16 De exemplu, Comunicarea Comisiei privind prevenirea conflictelor [COM(2001) 211]; Strategia 
europeană de securitate din 2003; Abordarea globală a UE în materie de conflicte și crize 
externe [JOIN(2013)30]. 
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mai recent în Strategia globală a UE din 201617. În 2007, UA și UE au lansat Strategia comună 

Africa-UE (JAES), drept cadru pentru cooperare și pentru dialogul în materie de politici, și au 

evidențiat importanța păcii și a securității pentru ambele uniuni. De atunci, planurile de 

acțiune ale Strategiei comune Africa-UE au tratat ca prioritate operaționalizarea APSA. 

9. UE furnizează sprijinul său financiar pentru dezvoltarea APSA prin Fondul european de 

dezvoltare (FED)18. Principalul canal de acordare a sprijinului din FED este Instrumentul 

financiar pentru pace în Africa, instituit de UE în 200319, dar acest sprijin se acordă și prin 

programele indicative regionale20. Pentru perioada de finanțare 2014-2020 din cadrul FED, în 

Africa există trei programe indicative regionale, care acoperă regiunile Africa de Vest, Africa 

Centrală și Africa de Est/de Sud/Oceanul Indian. În perioada actuală, suma alocată păcii și 

securității în cadrul Instrumentului financiar pentru pace în Africa și al programelor indicative 

regionale s-a dublat mai mult sau mai puțin față de perioada anterioară (figura 2). 

Majoritatea fondurilor (aproximativ 80 %) au fost folosite pentru a finanța operațiuni de 

sprijinire a păcii precum Misiunea Uniunii Africane în Somalia. 

                                                      

17 Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe A Global Strategy for the European Union’s 
Foreign And Security Policy (Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii 
Europene – Viziune comună, acțiuni comune: o Europă mai puternică), 2016. 

18 FED este principalul instrument pentru furnizarea de către UE a ajutorului pentru dezvoltare 
țărilor din Africa, zona Caraibilor și Pacific și țărilor și teritoriilor de peste mări. Instituit în 1959 
printr-un acord intern, FED este finanțat prin contribuții directe din partea statelor membre ale 
UE și rămâne în afara bugetului UE. Resursele financiare totale ale FED în perioada 2014-2020 se 
ridică la 30,5 miliarde de euro. 

19 Decizia nr. 3/2003 a Consiliului de miniștri ACP-UE din 11 decembrie 2003 privind utilizarea 
resurselor din pachetul pentru dezvoltare pe termen lung din cel de al nouălea FED pentru 
crearea unui Instrument financiar pentru pace în Africa (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22003D0003(01)&from=EN). 

20 UE sprijină pacea și securitatea în Africa și din bugetul general, utilizând instrumente precum 
Programul Panafrican (PanAf), Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace (IcSP), misiuni 
în temeiul politicii de securitate și apărare comune (PSAC) și Fondul fiduciar de urgență al UE 
pentru Africa. 
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Figura 2 – Sumele alocate pentru pace și securitate în cadrul programelor indicative 

regionale și al Instrumentului financiar pentru pace în Africa, 2008-2020* (milioane de 

euro) 

 

*Cifrele pentru 2019-2020 privind Instrumentul financiar pentru pace în Africa sunt provizorii.  

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor furnizate de Comisia Europeană. 

10. Aproximativ 14 % din finanțarea totală pentru pace și securitate din cadrul 

Instrumentului financiar pentru pace în Africa și al programelor indicative regionale pentru 

perioada 2014-2020 (în medie, 50 de milioane de euro pe an) a fost alocată punerii în 

aplicare a APSA, reprezentând o creștere de 150 % în comparație cu perioada de programare 

precedentă. Potrivit estimărilor UE, prin sprijinul pentru APSA, în special prin consolidarea 
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a conflictelor pe continent, se poate reduce necesitatea finanțării unor operațiuni 
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costisitoare de sprijinire a păcii, pentru care se cheltuiesc până la 720 de milioane de euro21 

pe an. Totodată, suma alocată APSA în cadrul programelor indicative regionale a crescut de 

șase ori, reflectând atenția sporită pe care UE o acordă prevenirii și medierii conflictelor la 

nivel subregional (figura 3). 

Figura 3 – Fondurile UE alocate pentru punerea în aplicare a APSA în cadrul Instrumentului 

financiar pentru pace în Africa și al programelor indicative regionale, 2008-2020 (milioane 

de euro) 

 

*Sumele alocate în prezent pentru perioadele viitoare mai pot face obiectul unor dezbateri și modificări. Pentru 

perioadele anterioare, în măsura în care sunt disponibile, sunt utilizate sumele contractate, și nu sumele 

alocate. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor furnizate de Comisia Europeană. 

                                                      

21 900 de milioane de dolari americani, conform datelor din Studiul de evaluare a APSA din 2014, 
p. 78. 
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SFERA ȘI ABORDAREA AUDITULUI 

11. În cadrul auditului de față, Curtea a examinat dacă sprijinul acordat de UE pentru APSA 

a fost eficace. În acest scop, s-a urmărit să se răspundă la trei întrebări secundare. 

(a) Sprijinul acordat de UE pentru APSA a fost bine conceput și direcționat? 

(b) Sprijinul acordat de UE pentru APSA a contribuit la obținerea unor rezultate durabile? 

(c) Sprijinul acordat de UE pentru APSA a fost bine pus în aplicare? 

12. Auditul a vizat cheltuielile realizate din FED prin intermediul Instrumentului financiar 

pentru pace în Africa și al programelor indicative regionale. Curtea a examinat sprijinul oferit 

de UE începând cu 2014 și face referire la evaluări și analize ale activităților anterioare 

acestui an, acolo unde acestea sunt disponibile și relevante. Curtea a auditat toate cele 

14 contracte încheiate de Comisie în perioada 2014-2016, în valoare totală de 102,5 milioane 

de euro. Nouă dintre acestea au fost finanțate din Instrumentul financiar pentru pace în 

Africa, patru din programul indicativ regional pentru Africa de Vest și unul din programul 

indicativ regional pentru Africa Centrală22. Cele mai mari contracte au fost semnate cu UA și 

includ, de exemplu, acordurile de finanțare în comun pentru plata salariilor personalului din 

cadrul Departamentului pentru pace și securitate al Comisiei UA și din cadrul birourilor de 

legătură ale UA. Alte contracte au fost semnate cu organizații regionale, precum 

Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS) și Comunitatea Economică a 

Statelor din Africa Centrală (ECCAS). Anexa I prezintă o defalcare a finanțării acordate 

fiecărei organizații sprijinite. 

13. Auditul Curții nu a acoperit și operațiunile de sprijinire a păcii, întrucât aceste cheltuieli 

se referă în principal la rambursarea indemnizațiilor plătite trupelor, și nu la sprijinul pentru 

APSA. Curtea nu a auditat și celelalte instrumente ale UE care finanțează operațiuni de pace 

și securitate în Africa, deoarece niciuna dintre activitățile desfășurate în cursul perioadei 

vizate de audit nu avea o legătură directă cu APSA. 

                                                      

22 În perioada auditată, în cadrul celorlalte programe indicative regionale, nu au fost încheiate 
contracte pentru sprijinirea APSA. 
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14. Activitățile de audit ale Curții au avut loc în perioada ianuarie-noiembrie 2017. Curtea 

a obținut probe consultând documente și desfășurând interviuri cu reprezentanți ai 

Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), ai Comisiei și ai părților interesate relevante, 

cum ar fi alți donatori și beneficiarii sprijinului din partea UE (UA și organizațiile 

subregionale). Curtea a efectuat vizite la Comisia Uniunii Africane, la ECOWAS și la ECCAS. 

OBSERVAȚII 

Sprijinul UE a rămas axat pe costurile operaționale 

15. În această secțiune, Curtea analizează dacă furnizarea sprijinului UE pentru APSA, în 

prezent și în viitor, se bazează pe o strategie clară. Curtea a evaluat dacă sprijinul din partea 

UE a abordat nevoile APSA și dacă acesta a evoluat astfel încât să fie canalizat pe problemele 

actuale și viitoare cu care se confruntă APSA. 

Sprijinul UE pentru APSA a fost conceput pe baza unui cadru strategic 

16. UE a evaluat situația privind pacea și securitatea pe continentul african și a dezvoltat 

o abordare care a stat la baza sprijinului său. Recunoscând rolul important al Uniunii Africane 

(UA) și al organizațiilor subregionale în domeniul păcii și securității, UE s-a implicat la ambele 

niveluri. Pe măsură ce au apărut noi amenințări la adresa păcii și securității, UE și-a revizuit și 

actualizat strategiile (punctul 8). 

17. În acord cu acest cadru strategic, UE a furnizat sprijin politic și financiar pentru UA și 

pentru organizațiile subregionale, inclusiv pentru dezvoltarea APSA. UE a sprijinit pregătirea 

de către UA și organizațiile subregionale a unor foi de parcurs succesive, care conțineau 

planuri pentru punerea în aplicare a APSA23. De asemenea, Uniunea Europeană a sprijinit 

evaluările regulate ale APSA. Aceasta a însemnat că APSA a primit feedback regulat (sub 

                                                      

23 O foaie de parcurs pentru perioada 2011-2013 și alta pentru perioada 2016-2020. Planul de 
lucru pentru foaia de parcurs 2011-2013 a vizat și o serie de activități ce urmau a fi puse în 
aplicare în 2014 și în 2015. Pe parcursul anului 2015 (înainte de elaborarea celei de-a doua foi 
de parcurs), UE nu a semnat niciun contract major nou cu UA pentru dezvoltarea APSA, cu 
excepția Programului de sprijin intermediar pentru APSA, printre ale cărui obiective principale s-
a numărat elaborarea celei de-a doua foi de parcurs pentru APSA. 
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forma evaluărilor APSA), precum și îndrumări pentru dezvoltarea sa în continuare (sub forma 

foilor de parcurs pentru APSA). De asemenea, foile de parcurs au furnizat un cadru pentru 

coordonarea donatorilor. Cu toate acestea, o evaluare a Instrumentului financiar pentru 

pace în Africa din anul 2017 a indicat existența unor puncte slabe la nivelul celei mai recente 

foi de parcurs pentru APSA. S-a considerat că foaia de parcurs era prea complexă pentru 

a putea fi utilizată, că nu avea o perspectivă globală și că nu era încă asumată cu adevărat de 

Comisia UA24. 

18. UE a instituit mecanisme pentru dialogul politic atât la nivelul UA, cât și la nivel regional. 

Dialogul politic și dialogul în materie de politici pe probleme legate de pace și securitate, 

inclusiv în ceea ce privește punerea în aplicare a APSA, s-au desfășurat în cadrul reuniunilor 

regulate cu UA, în cadrul Strategiei comune Africa-UE stabilite în 2007. Cu toate acestea, 

între UA și diferitele organizațiile subregionale existau neclarități cu privire la strategia de 

repartizare a responsabilităților, în special referitor la aspectul subsidiarității (punctul 34). 

19. Mecanismele instituite de UE pentru dialogul cu organizațiile regionale nu au funcționat 

la fel de optim. În cazul ECOWAS, de exemplu, întâlnirile la nivel ministerial erau neregulate 

(s-au desfășurat în 2017, dar nu și în 2016, în pofida eforturilor depuse). În alte cazuri, 

dialogul în materie de politici a fost complicat (de exemplu, din cauza absenței reformelor 

instituționale, din cauza progresului foarte lent al integrării regionale sau din cauza reacțiilor 

lente ale omologilor cu privire la propuneri și la solicitări). Era nevoie de îmbunătățirea, de 

intensificarea și de consolidarea dialogului, de exemplu, cu privire la strategiile subregionale 

ale UE pentru Sahel și pentru Golful Guineei. Uneori, dialogul a fost îngreunat de faptul că 

organizațiile nu dispuneau de capacitate administrativă, de exemplu, în cazul ECCAS. 

Finanțarea pentru APSA depinde de contribuțiile donatorilor 

20. Deficitul de contribuții din partea statelor membre ale UA la bugetul UA (punctul 5) și la 

Fondul pentru pace (punctul 6) a dus la o subfinanțare a APSA. Această problemă a fost 

                                                      

24 ECDPM (Centrul european pentru gestionarea politicii de dezvoltare), Evaluation of the 
implementation of the African Peace Facility as an instrument supporting African efforts to 
manage conflicts on the continent (Evaluarea punerii în aplicare a Instrumentului financiar 
pentru pace în Africa, ca instrument de sprijinire a eforturilor africane de gestionare 
a conflictelor pe continent), decembrie 2017, p. 24 și 30. 
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evidențiată în cea mai recentă foaie de parcurs pentru APSA: „În pofida mai multor decizii 

ale Adunării șefilor de stat și de guvern din cadrul UA și/sau a dispozițiilor adoptate la 

instituirea Consiliului pentru pace și securitate, APSA încă este afectată de neasumarea 

financiară din partea Comisiei Uniunii Africane și din partea comunităților economice 

regionale/a mecanismelor regionale, precum și de gradul ridicat de dependență față de 

donatori”25. De asemenea, în opinia experților, doar după ce agenda în materie de pace și 

securitate a continentului va deveni autonomă din punct de vedere financiar, se va putea 

vorbi despre o asumare a acesteia la nivel african26. 

21. Recunoscând problemele asociate dependenței față de donatori, statele membre ale UA 

au convenit, în iulie 2016, asupra unui nou mecanism pentru finanțarea bugetului 

operațional al UA și al Fondului pentru pace27. UE a sprijinit această inițiativă, care constă în 

impunerea unei taxe de 0,2 % pentru toate produsele eligibile importate în Africa, începând 

cu anul 2017. Până în ianuarie 2018, 14 state membre începuseră să colecteze această 

taxă28, iar Fondul pentru pace începea să funcționeze și avea o structură de conducere. În 

iunie 2017, UA a invitat UE să se alăture Consiliului director al Fondului pentru pace. 

22. La momentul auditului, era prea devreme să se poată evalua eficacitatea noilor măsuri. 

Mai mult, dificultățile de finanțare cu care se confruntă organizațiile subregionale, care sunt 

finanțate în cadrul unor mecanisme separate, nu sunt soluționate prin această taxă, de 

exemplu, deficitul substanțial de finanțare cu care se confruntă ECCAS29. În plus, unele state 

                                                      

25 Foaia de parcurs pentru APSA 2016-2020, p. 58. 

26 World Peace Foundation, „Politica africană, pacea africană”, 2016, p. 53. 

27 Assembly/AU/Dec.605 (XXVII), https://au.int/web/sites/default/files/pages/31955-file-
assembly_au_dec_605_financing_the_au.pdf. 

28 https://www.tralac.org/news/article/12591-mahamat-calls-for-urgency-in-self-financing. 

29 La finalul anului 2016, 10 dintre cele 11 state membre ale ECCAS înregistrau arierate, deficitul 
total fiind de aproximativ 52,3 milioane de euro, adică mai mult de trei ani de contribuții 
bugetare. Sursa: ECCAS, prin intermediul Comisiei Europene. 

https://au.int/web/sites/default/files/pages/31955-file-assembly_au_dec_605_financing_the_au.pdf
https://au.int/web/sites/default/files/pages/31955-file-assembly_au_dec_605_financing_the_au.pdf
https://www.tralac.org/news/article/12591-mahamat-calls-for-urgency-in-self-financin
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africane s-ar putea vedea nevoite să aleagă între finanțarea UA sau a organizațiilor 

subregionale, din cauza insuficienței fondurilor30. 

UE a finanțat costuri operaționale fără să existe vreun plan de reorientare a sprijinului 

23. În perioada auditată, cea mai mare parte a finanțării UE pentru APSA a fost folosită 

pentru a acoperi costuri operaționale, precum cheltuielile cu personalul (figura 4). În primii 

ani de acordare a sprijinului (începând cu 2010), UE a justificat finanțarea costurilor 

operaționale subliniind importanța punerii în funcțiune a noii structuri. Totuși, după aproape 

șapte ani, sprijinul UE a rămas axat pe acoperirea costurilor operaționale de bază. Acest 

lucru poate conduce la riscul ca APSA să devină dependentă de sprijinul donatorilor, întrucât, 

cu cât perioada de acordare a ajutorului și proporția din finanțare oferită de donatori sunt 

mai mari, cu atât un proiect devine mai dependent de un astfel de ajutor31. 

Figura 4 – Finanțarea acordată de UE pentru APSA (2014-2016) 

 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor furnizate de Comisia Europeană. 

                                                      

30 Institutul pentru Studii de Securitate, Raportul PSC 89: The new funding model tests the 
commitment of AU member states (Noul model de finanțare testează angajamentul statelor 
membre ale Uniunii Africane), martie 2017. 

31 Victoria Stanford, Aid Dependency: The Damage of Donation (Dependența față de ajutor: 
efectele nocive ale donațiilor), University of Edinburgh, 2015. 
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24. Curtea se aștepta ca UE să aibă pregătit un plan pe termen lung, care să traseze evoluția 

în timp a sprijinului și modul de renunțare treptată la acesta. Curtea nu a identificat nicio 

probă din care să reiasă că UE a făcut acest lucru. De asemenea, UE nu a convenit împreună 

cu UA și cu organizațiile subregionale asupra modului în care va adapta treptat cuantumul 

sprijinului furnizat și în care va realoca fonduri către un număr mai mare de măsuri de 

consolidare a capacităților (de exemplu, pentru prevenirea conflictelor, pentru un răspuns 

eficace și pentru reconstrucția post-conflict) și măsuri de sprijin strategice (precum reforme 

organizatorice și reforme operaționale, îmbunătățirea sistemelor, furnizarea de know-how și 

instruire specifică etc.), pentru a dezvolta capacitățile pe termen lung. 

25. UE nu a condiționat acordarea sprijinului său de îndeplinirea anumitor condiții, de 

exemplu, ca UA sau organizațiile subregionale să finanțeze în continuare inițiative sprijinite 

anterior de UE. În cazul unui contract care includea în acordul de finanțare o astfel de 

dispoziție, organizația subregională vizată nu a respectat acordul și nu a continuat să 

finanțeze posturile finanțate anterior din FED (caseta 3). 

Caseta 3 – Avantajele și dezavantajele unui sistem regional de alertă timpurie 

Un sistem de alertă timpurie este un sistem de instrumente și proceduri folosite pentru a colecta și 

a analiza date, cu scopul de a anticipa și a preveni conflictele. Sistemele centrale și regionale de alertă 

timpurie sunt esențiale pentru funcționarea APSA. În regiunea centrală a Africii a fost instituit, în 2007, 

un astfel de sistem, denumit „Mécanisme d'Alerte Rapide d'Afrique Centrale” (MARAC). UE a furnizat 

fonduri din FED pentru extinderea sistemului, pentru instalarea de echipamente IT și de sisteme de 

comunicații și pentru angajarea și instruirea membrilor personalului. A fost creată o rețea de 

30 de corespondenți la nivelul mai multor state din Africa Centrală. Mai multe dintre părțile interesate 

intervievate de Curte au menționat contribuția eficace și pozitivă a sistemului MARAC la anticiparea și 

prevenirea conflictelor. 

Cu toate acestea, după încetarea, în 2016, a sprijinului acordat de UE, organizația subregională nu 

a respectat condiția de a finanța în continuare personalul pentru sistemul de alertă timpurie, ceea ce 

a condus la pierderea capacității construite anterior. Nu s-a mai furnizat decât un sprijin financiar 

minimal pe parcursul anului 2017 din cadrul Instrumentului financiar pentru pace în Africa, iar la 

momentul auditului Curții, numărul de angajați ai sistemului MARAC scăzuse la nivelul anterior primirii 

sprijinului din partea UE. Nu mai rămăsese decât un nucleu format din trei angajați (față de 15, cât ar 
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fi fost necesari pentru funcționarea la capacitate completă), iar rețeaua de corespondenți nu mai era 

activă. 

UE a intervenit din nou, iar în anul 2017 a semnat un nou acord de finanțare pentru creșterea 

efectivului de personal al sistemului MARAC pentru a număra încă patru analiști, personal suplimentar 

de sprijin și o rețea de 20 de corespondenți. 

26. De asemenea, Curtea se aștepta să identifice în contracte dispoziții privind reducerea 

finanțării globale și direcționarea sprijinului către finanțarea mai degrabă a unui personal 

specializat, decât a celui operațional. Dacă UA și organizațiile subregionale ar prelua costurile 

de funcționare cotidiană32, UE s-ar putea concentra pe adăugarea de valoare prin finanțarea 

de personal instruit și cu competențe specializate, de exemplu, în materie de prevenire și 

soluționare a conflictelor. În majoritatea contractelor auditate de Curte, acest lucru nu se 

întâmplase. Totuși, în caseta 4 se prezintă un exemplu în care o astfel de abordare a fost 

pusă în aplicare cu succes. 

Caseta 4 – Creșterea valorii adăugate a sprijinului UE 

În 2015, donatorii au remunerat întregul personal pe termen scurt al Departamentului pentru pace și 

securitate al Comisiei UA, în baza unui contract privind salariile executat în cadrul unui acord de 

finanțare în comun (JFA – Joint Financing Arrangement). În urma discuțiilor avute cu UE și cu alți 

donatori, în 2017, Comisia UA a redus de la 200 la 172 numărul membrilor personalului remunerat 

prin acordul de finanțare în comun finanțat de donatori și a mărit proporția din costurile de personal 

pe care trebuiau să o acopere statele membre ale UA33. În același timp, raportul dintre efectivul 

                                                      

32 În evaluarea din 2013 a Instrumentului financiar pentru pace în Africa se recomandau 
următoarele: „UE ar trebui să exploreze eventualele opțiuni pentru a elabora, împreună cu UA, 
un plan prin care aceasta din urmă să își asume progresiv responsabilitatea pentru posturile de 
personal și pentru costurile operaționale ale componentelor-cheie ale APSA, finanțate în 
prezent prin Instrumentul financiar pentru pace în Africa”. 

33 A se vedea procesul-verbal al celei de-a 11-a reuniuni a comitetului director al Acordului de 
finanțare în comun (27 aprilie 2017): „peste 50 % din personalul pe termen scurt al 
Departamentului pentru pace și securitate, de la sediul central al UA, este plătit din fonduri ale 
statelor membre [ale UA]”. 
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personalului de sprijin și numărul angajaților specialiști finanțați prin acest contract a fost redus de la 

1:1 la aproape 1:2. Obiectivul este ca, începând cu anul 2017, să se ajungă la un raport de 1:334. 

Alocarea sprijinului UE nu s-a bazat în mod suficient pe o ierarhizare a priorităților 

27. Conștientă de riscurile pe care le comportă conflictele din Africa pentru cetățenii UE 

(terorism violent, acces la arme de distrugere în masă și criminalitate organizată), UE 

a început să își direcționeze sprijinul către prevenirea unor astfel de conflicte și către 

soluționarea lor atunci când ele se produc35. În conformitate cu Declarația de la Paris privind 

eficacitatea ajutorului36 și cu principiile prevăzute în Strategia comună Africa-UE, UE 

a furnizat, în general, sprijin pentru APSA în conformitate cu nevoile exprimate de UA și de 

organizațiile subregionale în foaia de parcurs pentru APSA. Totuși, nevoile definite erau 

foarte vagi, iar prioritățile nu erau definite în mod precis sau clar. 

28. SEAE și Comisia nu au elaborat priorități specifice în ceea ce privește finanțarea acordată 

de UE și nu au conceput orientări pentru alocarea resurselor către diferitele componente ale 

APSA. Cu toate acestea, Comisia și SEAE au analizat propunerile de finanțare primite de la UA 

și de la organizațiile subregionale, iar Comitetul politic și de securitate al Consiliului UE 

a evaluat „caracterul adecvat din punct de vedere politic” al furnizării finanțării. În anexa II 

este exemplificat procesul decizional din cadrul Instrumentului financiar pentru pace în 

Africa. 

29. Curtea a analizat cele 14 contracte auditate, pentru a stabili în ce măsură acestea 

reflectau prioritățile definite pentru APSA. Curtea a constatat că, în opt cazuri, din cauza 

modului în care erau prezentate fondurile în bugetele contractelor, nu se putea determina 

                                                      

34 Procesul-verbal al reuniunii comitetului director al Acordului de finanțare în comun. 

35 În acest sens, a se vedea în special documentele: „UE și problema conflictelor în Africa: 
consolidarea păcii, prevenirea conflictelor și perspective viitoare” (SEC/96/332), Strategia 
europeană de securitate din 2003 și Abordarea globală a UE în materie de conflicte și crize 
externe [JOIN(2013)30]. 

36 Declarația de la Paris privind eficacitatea ajutorului (OCDE, 2005) prevede angajamentul 
donatorilor de a „respecta rolul predominant al țării partenere și de a ajuta la consolidarea 
capacităților acesteia pentru a-și putea exercita acest rol”, precum și de „a-și fundamenta 
sprijinul global pe strategiile naționale de dezvoltare, instituțiile și procedurile țărilor 
partenere”, pentru a spori astfel eficacitatea și impactul ajutorului. 
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câți bani fuseseră alocați fiecărui pilon sau fiecărei priorități din cadrul APSA. De asemenea, 

potrivit constatărilor Curții, contractele individuale acopereau un spectru amplu de priorități 

vizate: 11 dintre cele 14 contracte vizau cel puțin patru din cele cinci priorități strategice ale 

APSA (anexa III). 

Riscuri asociate majorării fondurilor alocate organizațiilor regionale 

30. În cea mai recentă perioadă de programare, UE a decis direcționarea unei proporții mai 

mari din finanțarea totală pentru APSA prin programele indicative regionale (punctul 10). 

Scopul a fost ca organizațiile subregionale să aibă un rol mai important în procesul 

decizional, în acord cu principiul subsidiarității. De asemenea, aceasta le permite 

organizațiilor subregionale să lucreze direct cu UE, evitând astfel întârzierile asociate 

coordonării de către UA a finanțării pentru programul de sprijin pentru APSA. Curtea 

a constatat că această schimbare comportă o serie de riscuri. 

(a) La momentul auditului Curții, organizațiile subregionale nu dispuneau de suficient 

personal cu competențele necesare pentru gestionarea eficace a finanțării 

suplimentare. 

(b) Cadrul instituțional regional este foarte complex. Există zece organizații subregionale cu 

mandat pe probleme de pace și securitate și anumite țări sunt membre a cel puțin uneia 

dintre ele. În medie, statele din UA sunt membre în cel puțin două organizații 

subregionale, iar unele state sunt înscrise chiar în patru organizații subregionale. Din 

cauza lipsei de claritate, unele state africane sunt reticente în a se angaja pe deplin în 

cadrul organizațiilor subregionale, ceea ce are drept consecință slăbirea capacității 

acestora. Strategia adoptată de Comisia Europeană pentru a face față acestui cadru 

regional complex a constat în sprijinirea a câte unui program indicativ regional comun în 

fiecare regiune; în prezent, UE finanțează organizațiile subregionale prin trei programe 

indicative regionale. 

(c) Patru dintre cele zece organizații subregionale cu mandat pe probleme de pace și 

securitate nu sunt acoperite de niciunul dintre programele indicative regionale, iar două 

dintre acestea patru vor beneficia în continuare de finanțare prin intermediul 

Instrumentului financiar pentru pace în Africa. În plus, Fondul fiduciar de urgență al UE 
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pentru Africa finanțează măsuri de consolidare a capacităților în cazul uneia dintre 

organizațiile subregionale (Autoritatea Interguvernamentală pentru Dezvoltare) și în 

cazul unor organizații din afara cadrului APSA (de exemplu, G5 Sahel37). Această situație 

ar putea submina coerența abordării UE în materie de finanțare. 

(d) Există riscul ca un rol redus al UA să afecteze coerența și coordonarea globală 

a sprijinului UE pentru APSA. 

(e) În pofida creșterii semnificative a sumelor alocate măsurilor de pace și securitate în 

cadrul programelor indicative regionale, numărul personalului care lucrează în 

delegațiile regionale corespondente ale UE nu a crescut proporțional. De exemplu, 

personalul delegațiilor pe lângă ECOWAS și ECCAS nu număra experți militari, ceea ce 

înseamnă că aceste delegații se bazau pe expertiza militară pusă la dispoziție de 

ambasadele statelor membre ale UE. 

În pofida sprijinului UE, APSA se confruntă cu mai multe provocări, iar funcționarea sa 

depinde de continuarea sprijinului extern 

31. În această secțiune, Curtea a examinat dacă sprijinul din partea UE a contribuit la 

atingerea rezultatelor. Curtea analizează măsura în care contractele finanțate de UE au oferit 

sprijin în conformitate cu obiectivele lor. De asemenea, Curtea a analizat provocările cu care 

se confruntă diferitele componente ale APSA. În final, Curtea a evaluat dacă SEAE și Comisia 

au identificat și au abordat riscurile la adresa sustenabilității rezultatelor obținute prin 

sprijinul UE. 

La momentul auditului, jumătate dintre contracte obținuseră rezultatele scontate 

32. Curtea a auditat 14 contracte de sprijin din partea UE. Șase dintre acestea, care vizau în 

special cheltuielile cu personalul, produseseră, până la momentul auditului, o mare parte din 

rezultatele lor globale preconizate. Curtea nu a avut însă la dispoziție suficiente informații 

pentru a stabili dacă fusese obținut fiecare rezultat individual (punctele 59 și 60). Alte două 

                                                      

37 G5 Sahel este un cadru instituțional utilizat pentru coordonarea cooperării regionale pe 
probleme legate de politici de dezvoltare și de securitate. El a fost instituit de Burkina Faso, 
Ciad, Mali, Mauritania și Niger în 2014. 



 22 

 

contracte au avut rezultate parțiale, iar un contract nu a obținut în mod clar niciunul dintre 

rezultatele preconizate. În cinci cazuri, din cauza întârzierilor în implementare, Curtea nu 

a putut evalua dacă realizările preconizate pentru contractele respective fuseseră obținute 

(punctul 53 și anexa IV). 

APSA se confruntă cu mai multe provocări 

33. Părțile interesate și donatorii au așteptări ridicate de la APSA. Evaluările38 au 

concluzionat că UA și organizațiile subregionale joacă un rol important în abordarea 

conflictelor în Africa. APSA are potențialul de a deveni un cadru eficace pentru pace și 

securitate în Africa, deși se confruntă cu numeroase provocări dificile și trebuie să își 

dezvolte în continuare capacitățile, instrumentele și funcționarea generală. 

34. Printre provocările cu care APSA se confruntă se numără următoarele: 

(a) trebuie consolidată capacitatea financiară și instituțională a organismelor-cheie implicate 

(UA și organizațiile subregionale); 

(b) este nevoie de măsuri specifice pentru a depăși absența voinței politice de a aborda 

anumite probleme și crize39; 

(c) nu există niciun mecanism pentru asigurarea aplicării deciziilor; 

(d) este nevoie de o mai bună cooperare între diferitele organisme și instituții; 

                                                      

38 De exemplu, Tana Copenhagen ApS, The Inter-relationship between the African Peace and 
Security Architecture, the Global Peace and Security Architecture and Regional Initiatives 
(Interrelația dintre Arhitectura africană pentru pace și securitate, Arhitectura globală pentru 
pace și securitate și inițiativele regionale), 2013; Agenția Suedeză de Cercetare pentru Apărare, 
The African Peace and Security Architecture (APSA) – Discussing the Remaining Challenges (APSA 
– Discuții privind provocările rămase), 2016; Centrul european pentru gestionarea politicii de 
dezvoltare, Conflict management under the African Peace and Security Architecture (APSA) 
(Gestionarea conflictelor în cadrul Arhitecturii africane pentru pace și securitate – APSA), 
documentul de dezbatere nr. 211, aprilie 2017. 

39 Institutul pentru Studii de Securitate, Raportul PSC 90: Denialism plagues Africa's early warning 
system (Starea de negare afectează sistemul de alertă timpurie din Africa), aprilie 2017. 
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(e) ar trebui clarificată relația dintre UA și organizațiile subregionale, în special în ceea ce 

privește subsidiaritatea40; 

(f) ar trebui să existe o coordonare mai bună cu inițiative complementare precum 

Arhitectura de guvernanță africană41. 

35. Fondul african pentru pace nu a acoperit costurile operaționale ale APSA, așa cum fusese 

planificat (punctele 5 și 6). Prin urmare, acestea au fost finanțate, în cea mai mare parte, cu 

ajutorul sprijinului din partea UE. Punctele 36-47 prezintă provocările care vizează 

funcționarea componentelor APSA și contribuția sprijinului din partea UE. 

Consiliul pentru pace și securitate al Uniunii Africane (Peace and Security Council) 

36. Consiliul pentru pace și securitate (PSC) a fost instituit pentru a îndeplini rolul de 

principal organism decizional al APSA. Acesta a luat poziție cu privire la probleme 

importante, condamnând lovituri de stat și impunând sancțiuni. De asemenea, acesta 

a contribuit la soluționarea conflictelor, de exemplu, în Burundi, Mali și Somalia42. 

37. Cu toate acestea, Consiliul pentru pace și securitate se confruntă cu provocări, iar o serie 

de probleme îi afectează în continuare activitatea. De exemplu, Adunarea șefilor de stat din 

cadrul Uniunii Africane a încălcat frecvent principiile prevăzute în Protocolul privind Consiliul 

pentru pace și securitate în ceea ce privește evaluarea îndeplinirii de către potențialii 

candidați la Consiliu a unor criterii prestabilite. Consiliul a inclus în componența sa țări 

                                                      

40 Aplicarea principiului subsidiarității și chestiunea atribuirii poziției de lider între UA și 
organizațiile subregionale rămâne un subiect extrem de sensibil. Prin urmare, o definire exactă 
a rolurilor și a responsabilităților instituțiilor de la nivel național, regional, continental și 
multilateral este esențială pentru ca APSA să poată fi pusă în aplicare în mod eficace. Evaluările 
din 2010 și 2013 privind Instrumentul financiar pentru pace în Africa recomandau clarificarea 
modului în care se aplică principiul subsidiarității. S-au înregistrat însă puține progrese în 
această privință: foaia de parcurs pentru APSA pentru 2016-2020 evidenția din nou ca 
vulnerabilitate a APSA absența unei viziuni comune cu privire la principiul subsidiarității. 

41 Arhitectura de guvernanță africană este o platformă de dialog între diferitele părți interesate 
având drept misiune promovarea bunei guvernanțe și consolidarea democrației în Africa. A se 
vedea http://aga-platform.org/about. 

42 Studiu de evaluare a APSA, 2014. 
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a căror sfidare evidentă a deciziilor UA era de notorietate sau care dăduseră dovadă de 

comportamente neconstituționale. Toate acestea au limitat calitatea și eficacitatea deciziilor 

Consiliului pentru pace și securitate. Totodată, Consiliul a întâmpinat probleme din cauza 

importanței acordate unanimității decizionale. Situația este agravată de absența voinței 

politice a unora dintre state de a-și asuma o poziție cu privire la unele chestiuni, fie pentru că 

nu le recunosc ca fiind în interesul lor, fie pentru că nu doresc să confrunte în mod deschis 

un alt stat membru43. 

Comisia Uniunii Africane (African Union Commission) 

38. Comisia Uniunii Africane pune în aplicare deciziile Consiliului pentru pace și securitate, 

iar Departamentul său pentru pace și securitate sprijină ceilalți piloni ai APSA, precum și alte 

programe de pace și securitate, cum ar fi demarcarea frontierelor și strategia privind armele 

de calibru mic și armament ușor. Totodată, Departamentul pentru pace și securitate 

coordonează relațiile dintre UA și organizațiile subregionale pe probleme de pace și 

securitate. 

39. Departamentul pentru pace și securitate joacă un rol important în funcționarea APSA, 

însă, din cauza finanțării necorespunzătoare de către UA, două treimi din posturile sale au 

rămas vacante. În 2010, UE, UA și alți parteneri internaționali au abordat această problemă 

prin instituirea unui mecanism comun de finanțare, așa-numitul „acordul de finanțare în 

comun” (JFA)44. Acesta acoperea costurile salariale ale încă 172 de angajați „pe termen 

scurt” ai Departamentului pentru pace și securitate (figura 5). Deși nu toate posturile au fost 

                                                      

43 Institutul pentru Studii de Pace și Securitate, The African Union Peace and Security Council (PSC): 
Challenges and Policy Options (Consiliul pentru pace și securitate al Uniunii Africane: provocări 
și opțiuni de politică), martie/aprilie 2017. 

44 Acordurile de finanțare în comun sunt o formă de mecanism consolidat de sprijin din partea 
donatorilor, prin care partenerii interesați pot contribui într-o manieră comună, previzibilă și 
transparentă la costurile convenite. Donatorii care contribuiau la acordul de finanțare în comun 
privind salariile angajaților Departamentului pentru pace și securitate din cadrul Comisiei UA, în 
perioada 2015-2016, erau UE, Regatul Unit, Suedia, Norvegia, Germania și Țările de Jos. 
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ocupate, recrutarea noilor angajați a permis ca Departamentul pentru pace și securitate să 

poată funcționa în continuare45. 

Figura 5 – Posturile ocupate și posturile vacante din cadrul Departamentului pentru pace și 

securitate al Comisiei UA 

 

Sursa: Procesul-verbal al celei de-a 11-a reuniuni a Comitetului director privind Acordul de finanțare în comun 

pentru sprijinirea recrutării personalului Comisiei UA alocat programului de pace și securitate, aprilie 2017, 

precum și prezentarea generală a personalului Departamentului pentru pace și securitate, iulie 2016. 

40. Departamentul pentru pace și securitate are un număr limitat de angajați „specialiști” 

care să se ocupe de problemele fundamentale în materie de pace și securitate de pe 

continentul african. Figura 6 prezintă tipul de personal și modalitățile de finanțare a acestuia 

în 2016. Principala misiune a personalului este să ducă la îndeplinire foaia de parcurs amplă 

pentru APSA pentru perioada 2016-2020, un document care specifică 5 priorități strategice, 

32 de obiective specifice și 116 realizări. Din cauza volumului neadecvat de resurse alocate și 

a politicii de recrutare a personalului „pe termen scurt” (punctul 57), această misiune devine 

una dificilă.  

                                                      

45 Pentru a se asigura că aceste fonduri erau utilizate în mod eficient, Comisia UA și partenerii săi 
discutau în mod regulat, în cadrul reuniunilor bianuale ale Comitetului director, posturile ce 
trebuiau finanțate în temeiul acestui acord. 

Tipul de contract Posturi ocupate Vacante Total
Bugetul obișnuit al UA 25 42 67
Pe termen scurt (acord de cofinanțare) 137 35 172
Detașare 12 12

Total 174 77 251

Observații
Procesul de recrutare pentru posturi-cheie, demarat în trimestrul 4 din 2016 
12 posturi pentru care procesul de recrutare se afla în derulare
Estimare în martie 2017
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Figura 6 – Sursa finanțării pentru posturile din cadrul Departamentului pentru pace și 

securitate al Comisiei UA 

 

Sursa: Procesul-verbal al celei de-a 11-a reuniuni a Comitetului director privind Acordul de finanțare în comun 

pentru sprijinirea recrutării personalului Comisiei UA alocat programului de pace și securitate, aprilie 2017, 

precum și prezentarea generală a personalului Departamentului pentru pace și securitate, iulie 2016. 

41. De asemenea, UE și alți donatori direcționează fonduri în comun, prin intermediul 

Comisiei UA, pentru a sprijini o rețea de birouri de legătură ale UA, care își desfășoară 

activitatea în 14 țări din Africa aflate în situații de conflict și post-conflict. Contribuția anuală 

a UE la finanțarea birourilor de legătură ale UA se ridică la aproximativ 3,5 milioane de euro 

pe an (aproximativ 25 % din bugetul anual aferent). Rețeaua numără aproximativ 200 de 

angajați, raportul dintre personalul de sprijin și cel operațional fiind unul ridicat (aproximativ 

70:30). Consiliul pentru pace și securitate stabilește mandatele birourilor de legătură, care 

acoperă aspecte variind între monitorizarea crizelor emergente, diplomația preventivă și 

gestionarea crizelor până la reconstrucția post-conflict. Aceste birouri acționează în numele 

UA pe teren și au un rol în principal politic46. 

42. O evaluare recentă finanțată de UE47 a evidențiat rolul constructiv și semnificativ al 

birourilor de legătură ale UA în situațiile de criză din Mali, Republica Centrafricană, Sudan, 

Sudanul de Sud, Comore, Guineea-Bissau și Madagascar. Aceasta a constatat însă că 

                                                      

46 Rolul și activitățile lor sunt descrise în documentele de proiect pentru birourile de legătură ale 
UA din cadrul acordului de finanțare în comun și în rapoartele descriptive comune ale Comisiei 
UA. 

47 Evaluare la jumătatea perioadei, Sustaining and strengthening African Union’s Liaison Offices in 
post-conflict countries (Susținerea și consolidarea birourilor de legătură ale Uniunii Africane în 
țările aflate în situații de post-conflict), Uniunea Africană, ianuarie 2017. 

Servicii generale Servicii specializate Servicii generale Servicii specializate
2 2 1 2 7

9 10 3 1 23
6 15 7 6 34
4 8 1 18 31
3 32 6 12 53
2 6 1 3 12
2 6 1 2 11
2 9 1 2 14

10 14 - - 24
20 10
60 112 21 46 239

Nu se aplică – interdepartamental

Divizia de operațiuni pentru sprijinirea păcii
Divizia de apărare și securitate 

Acord de cofinanțare Bugetul obișnuit al UA
TotalDistribuția posturilor pe oficiu/unitate

Oficiul comisarului
Oficiul directorului, inclusiv birouri de legătură ale UA pentru comunitățile 
economice regionale/mecanismele regionale
Divizia pentru prevenirea conflictelor și alertă timpurie
Divizia pentru gestionarea crizelor și reconstrucția post-conflict 

Secretariatul Consiliului pentru pace și securitate
Echipa de management de proiect
Divizia de finanțare pentru pace și securitate
Altele (Registratură, Resurse umane, Audit intern etc.) 
Total
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finanțarea insuficientă și problemele de personal au dus la ineficiențe operaționale. 

Evaluarea a arătat că impactul birourilor de legătură a fost unul „mixt”, dar că activitatea 

acestora a avut „o contribuție rezonabilă la pace și securitate”. În mod similar, un raport 

recent al World Peace Foundation a concluzionat că birourile de legătură sunt „importante și 

ar trebui sprijinite în continuare”48. 

Grupul înțelepților („Panel of the Wise”) 

43. Protocolul privind Consiliul pentru pace și securitate a instituit un „grup al înțelepților”, 

ca organ consultativ format din cinci personalități respectate din Africa. Rolul acestuia este 

să acționeze în vederea prevenirii conflictelor, rol de care s-a achitat, de exemplu, prin 

organizarea unor ateliere și a unor reuniuni la nivel înalt. Rolul grupului s-a extins, incluzând 

misiuni preelectorale și activități de mediere49. În pofida unui volum de muncă tot mai mare, 

resursele grupului nu au crescut. De exemplu, secretariatul grupului are un singur analist 

politic, al cărui salariu este suportat de UE prin acordul de finanțare în comun. De asemenea, 

grupul a întâmpinat probleme de coordonare cu Consiliul pentru pace și securitate și cu alte 

organisme însărcinate cu prevenirea și soluționarea conflictelor. 

Sistemul continental de alertă timpurie (CEWS) 

44. Sistemul continental de alertă timpurie (CWES) este un sistem de colectare și analiză 

a datelor, cu scopul de a anticipa și a preveni conflictele. UE a furnizat sprijin tehnic și 

financiar pentru instituirea acestuia și continuă să finanțeze costurile sale operaționale în 

baza contractelor JFA Salaries și a celor din cadrul Programului de sprijin pentru APSA, 

auditate de Curte (anexa IV). 

                                                      

48 World Peace Foundation, „Politica africană, pacea africană”, 2016. 

49 De exemplu, potrivit raportului final pentru contractul JFA Salaries II (pentru perioada 1.4.2013-
1.7.2015), Grupul înțelepților a efectuat în perioada respectivă nouă misiuni în țări care se 
pregăteau pentru alegeri, precum și șase misiuni de mediere, de mediere preventivă și de „bune 
oficii”. Unul dintre membrii grupului a efectuat misiuni de bune oficii în Republica Democratică 
Congo în 2015 și în 2016. 
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45. Raportul privind impactul APSA pe 2015 a concluzionat că CEWS era „funcțional din 

punct de vedere tehnic” și a observat progrese semnificative în ceea ce privește cooperarea 

dintre organizațiile subregionale și UA cu privire la alerta timpurie50. Cu toate acestea, există 

anumiți factori care limitează eficacitatea sistemului. 

(a) Foaia de parcurs pentru APSA evidențiază nevoia de a aborda nivelurile variate de 

funcționalitate a sistemelor regionale de alertă timpurie, precum și de a îmbunătăți 

conexiunile dintre sistemele centrale, regionale și naționale51.  

(b) Consiliul pentru pace și securitate a evidențiat „un decalaj persistent între alerta timpurie 

și reacția rapidă”52 și a concluzionat că, deseori, statele membre ale UA nu acordă atenție 

semnalelor de alertă timpurie care anunță crize viitoare, subminând astfel capacitatea 

Consiliului de prevenire a conflictelor, ceea ce duce frecvent la conflicte53. 

Forța africană de intervenție rapidă 

46. Forța africană de intervenție rapidă (ASF – African Standby Force) este o forță de rezervă 

multidisciplinară, constituită de către Adunarea UA și Consiliul pentru pace și securitate în 

scopul mobilizării rapide în zonele de conflict. Ea include unități militare, civile și de poliție54. 

Sprijinul UE a finanțat îmbunătățiri ale capacității Forței africane de intervenție rapidă și 

a componentelor regionale ale acesteia prin intermediul Instrumentului financiar pentru 

pace în Africa și al programelor indicative regionale. Sprijinul a acoperit cheltuieli cu 

personalul și activități operaționale (îmbunătățirea planificării, logistică și dezvoltarea de 

politici și consolidarea componentelor polițienești și civile), precum și achiziția de 

                                                      

50 Raport privind impactul APSA, 2016, părțile 2.1.1 și 2.1.4 litera (b). 

51 Foaia de parcurs pentru APSA 2016-2020, p. 16. 

52 Declarație de presă în urma celei de-a 601-a reuniuni a Consiliului pentru pace și securitate 
(30 mai 2016), www.peaceau.org/uploads/auc-601st-psc-meeting-on-early-warning-30-may-
2016.pdf. 

53 Comunicat în urma celei de-a 669-a reuniuni a Consiliului pentru pace și securitate 
(21 martie 2017), http://www.peaceau.org/uploads/669th-psc-com-ew-eng.pdf. 

54 Protocolul privind instituirea Consiliului pentru pace și securitate al Uniunii Africane, 
articolul 13. 

http://www.peaceau.org/uploads/auc-601st-psc-meeting-on-early-warning-30-may-2016.pdf
http://www.peaceau.org/uploads/auc-601st-psc-meeting-on-early-warning-30-may-2016.pdf
http://www.peaceau.org/uploads/669th-psc-com-ew-eng.pdf
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infrastructură IT (C3IS) (a se vedea lista contractelor din anexa IV). De asemenea, UE 

a finanțat instruirea forțelor de intervenție, inclusiv prin furnizarea de sprijin pentru 

exercițiile pe teren (Programul de sprijin AMANI AFRICA II). 

47. La data auditului Curții, UA încă nu mobilizase Forța africană de intervenție rapidă. 

Părțile interesate intervievate puneau sub semnul întrebării măsura în care aceasta putea fi 

considerată operațională, subliniind că: 

(a) sistemul de comandă, de control, de comunicare și de informații al Forței africane de 

intervenție rapidă nu este încă operațional (caseta 6); 

(b) Forța africană de intervenție rapidă nu are capacitatea de a mobiliza rapid unități, din 

cauza constrângerilor logistice, cum ar fi capacitatea insuficientă de transport aerian 

strategic; 

(c) problemele de natură lingvistică și culturală pot diminua eficacitatea mobilizării în 

diferitele regiuni. 

Amenințări la adresa sustenabilității rezultatelor 

48. Principalele riscuri pentru sustenabilitatea rezultatelor obținute în consolidarea 

capacității APSA își au originea în slaba capacitate financiară, instituțională și operațională a 

UA și a organizațiilor subregionale, precum și în lipsa unui angajament politic din partea unor 

state membre ale UA (punctul 34). 
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49. Până în prezent, reformele ce vizează abordarea deficiențelor cadrelor instituționale ale 

Comisiei UA55, ECOWAS56 și ECCAS57 au avut puține rezultate. Comisia Europeană a încurajat 

și a furnizat sprijin financiar pentru astfel de inițiative: de exemplu, reforma instituțională a 

ECOWAS este sprijinită în prezent prin proiectul de sprijin din partea UE pentru reforme în 

gestiunea finanțelor publice, iar reformele instituționale ale ECCAS sunt vizate în cadrul 

proiectului pentru pace și sprijin din cadrul FED. 

50. Pentru a combate deficiențele instituționale și operaționale ale Comisiei UA și ale 

organizațiilor subregionale, asistența tehnică finanțată de UE s-a concentrat în mod frecvent 

pe managementul general, o formă de asistență care are un impact pe termen lung limitat 

asupra dezvoltării APSA. Experții în asistență tehnică au acționat adesea ca manageri de 

proiect, oferind „remedii pe termen scurt” la deficiențele interne ale organizațiilor de punere 

în aplicare. Costul unei astfel de abordări a fost, deseori, foarte mare: de exemplu, 

cuantumul grantului pentru pace, securitate și stabilitate furnizat de UE către ECOWAS a fost 

de 6,7 milioane de euro, în timp ce costul asistenței tehnice pentru punerea în aplicare 

a grantului a fost de încă 4,9 milioane de euro: 73 % din grantul inițial. 

                                                      

55 Decizie privind reforma instituțională a Uniunii Africane, iulie 2016, Ref. Assembly/AU/Dec.606 
(XXVII), urmată de Raportul privind recomandările propuse pentru reforma instituțională a 
Uniunii Africane al Excelenței Sale Paul Kagame (29 ianuarie 2017). 

56 La nivelul ECOWAS, reforma instituțională a început în 2013, iar o firmă internațională a realizat 
un audit instituțional intern, la solicitarea ECOWAS. Auditul a durat doi ani și a avut drept 
rezultat trei opțiuni de reformă instituțională, care au fost prezentate la nivel intern, dar nici 
constatările auditului, nici recomandările nu au fost făcute cunoscute către UE sau celorlalți 
donatori. La momentul auditului, ECOWAS nu convenise în mod oficial asupra niciunei opțiuni 
de reformă instituțională. Auditul instituțional a dus la o blocare a recrutărilor, ceea ce a avut 
drept consecință o supracentralizare și blocaje, complicând numeroase inițiative, precum și 
finanțarea. 

57 Pentru ECCAS, în cadrul programului finanțat de programul indicativ regional prin FED, a fost 
prevăzută o reformă a textelor fundamentale ale Consiliului pentru Pace și Securitate în Africa 
Centrală, dar nu s-a ajuns la niciun rezultat, din cauza lipsei de voință politică în rândul statelor 
membre ale ECCAS. Activitatea este programată din nou pentru actualul program din cadrul 
FED. 
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Punerea în aplicare a sprijinului din partea UE a fost afectată de întârzieri, de incoerența în 

utilizarea instrumentelor de finanțare și de caracterul insuficient al informațiilor privind 

rezultatele obținute 

51. În această secțiune, Curtea a examinat dacă sprijinul acordat de Comisie pentru APSA 

a fost furnizat la timp și într-o manieră previzibilă și coerentă și dacă execuția contractelor pe 

care le-a auditat a avut loc conform planificării. Curtea a evaluat mecanismele de 

monitorizare și de raportare instituite de Comisie și a analizat dacă acestea furnizau 

informații adecvate privind rezultatele obținute. 

Întârzierile la nivelul contractării și al finanțării retroactive au afectat punerea în aplicare 

a activităților planificate 

52. Beneficiarii contractelor auditate de curte au fost UA și organizațiile subregionale. Scopul 

sprijinului a fost acela de a finanța și de a instrui personalul care să desfășoare sarcini 

complexe în materie de pace și securitate, precum și de a asigura faptul că activitățile sunt 

puse în aplicare într-o manieră coerentă pe tot continentul. Contractele, enumerate în 

anexa IV, își propuneau: 

(a) să consolideze capacitatea de resurse umane a Comisiei UA și a organizațiilor 

subregionale (comunitățile economice regionale și mecanismele regionale) pentru 

a putea preveni și/sau răspunde crizelor din Africa; 

(b) să ajute birourile de legătură ale UA să monitorizeze punerea în aplicare a acordurilor 

de pace, să sprijine pregătirea și monitorizarea alegerilor și să reprezinte UA în 

întâlnirile cu organismele naționale și cu organizațiile internaționale; 

(c) să instituie o structură la nivel continental care să permită UA să își mobilizeze rapid 

capacitățile strategice și operaționale de comunicare, comandă și control între sediul UA 

de la Addis Abeba, nivelul regional și misiunile de pe teren; 

(d) să furnizeze Comisiei UA și organizațiilor subregionale expertiza necesară pentru 

inițiativele în materie de pace și securitate; 

(e) să sprijine organizațiile subregionale în consolidarea capacităților lor și în executarea 

mandatelor lor de prevenire și soluționare a conflictelor. 
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53. Caracterul oportun și previzibilitatea sprijinului instituțional sunt esențiale dacă se 

dorește ca acesta să obțină rezultatele preconizate. Neîncheierea contractelor la timp 

a condus la întârzieri în punerea în aplicare și a făcut ca finanțarea activităților să nu mai fie 

previzibilă. Zece dintre cele 14 contracte auditate de Curte au fost semnate tardiv, din cauza 

unuia sau altuia dintre motivele următoare (sau a unei combinații a lor): 

(a) Comisia UA și organizațiile subregionale fie au transmis cu întârziere propunerile de 

finanțare, fie acestea erau de o calitate inferioară; 

(b) negocierile privind bugetele, activitățile și gestiunea financiară privind contractele au 

fost complicate; 

(c) probleme tehnice la nivelul sistemului informațional al Comisiei Europene. 

54. În plus, opt dintre aceste zece contracte finanțaseră activități în mod retroactiv58. Trei 

dintre ele au fost semnate cu numai câteva zile înainte de termenul prevăzut pentru 

finalizarea activităților finanțate. Curtea a constatat că întârzierile în semnarea contractelor, 

în combinație cu deficiențele interne existente la nivelul UA și al organizațiilor subregionale, 

au avut un impact negativ asupra punerii în aplicare a activităților pentru șase dintre cele 

14 contracte (anexa IV). În caseta 5 este prezentat impactul negativ al întârzierilor în 

contractare și al finanțării retroactive asupra a două programe de sprijin pentru APSA. 

Caseta 5 – Finanțarea retroactivă a programelor de sprijin pentru APSA 

Prin intermediul programelor de sprijin pentru APSA, UE oferă sprijin financiar Comisiei UA și 

organizațiilor subregionale pentru ca acestea să poată asigura funcționarea APSA. Curtea a auditat al 

doilea și al treilea dintre aceste contracte, în valoare de 5 227 335 de euro și, respectiv, 28 770 000 

de euro. 

Al doilea contract din cadrul programului de sprijin pentru APSA a sprijinit activități precum 

finalizarea Foii de parcurs pentru APSA 2016-2020. Contractul a fost semnat târziu, ceea ce 

                                                      

58 Comisia poate utiliza fonduri din FED pentru a finanța activități care s-au derulat deja pentru 
a contribui la „asigurarea unei demarări timpurii a proiectelor, la evitarea decalajelor dintre 
proiecte secvențiale și la prevenirea întârzierilor” – articolul 19 din anexa IV la Acordul de la 
Cotonou. 
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a însemnat că numeroase activități planificate nu au fost puse în aplicare sau au trebuit să fie 

finanțate din alte surse. În pofida întârzierilor în primirea fondurilor, organizațiile subregionale au 

păstrat cea mai mare parte a personalului finanțat prin acest contract. Cu toate acestea, unii angajați 

au fost disponibilizați, ceea ce a dus la pierderea capacității construite anterior. Prin urmare, nu s-a 

executat decât 56 % din bugetul contractului. 

Al treilea contract din cadrul programului de sprijin pentru APSA a fost semnat abia în 

decembrie 2016, deși perioada de execuție acoperea 36 de luni, calculate începând cu ianuarie 2016. 

Comisia UA nu a transmis fonduri din acest contract către organizațiile subregionale decât abia în 

mai 2017, din cauza propriilor întârzieri în contractare. Deficitul financiar a fost acoperit de alți 

donatori în unele cazuri sau a dus la amânarea activităților planificate. 

55. Caseta 6 prezintă un exemplu de întârzieri la achiziția unui sistem informațional pentru 

Forța africană de intervenție rapidă. În acest caz, deficiențele interne ale UA au agravat 

întârzierea provocată de semnarea tardivă a contractului. 

Caseta 6 – Întârzieri la introducerea unui sistem de comandă, control, comunicații și informații (C3IS) 

pentru Forța africană de intervenție rapidă 

UE a sprijinit dezvoltarea Forței africane de intervenție rapidă și gestionarea operațiunilor de sprijinire 

a păcii conduse de Africa prin intermediul contractului C3IS. C3IS era o prioritate-cheie în Foaia de 

parcurs pentru APSA 2011-2013. Acest sistem era conceput pentru a permite UA să mobilizeze rapid 

comunicații strategice și operaționale. De exemplu, el avea să permită UA, la sediul său de la Addis 

Abeba, să transmită ordine și să genereze rapoarte și hărți pentru gestionarea operațiunilor de pe 

teren. 

UA și-a finalizat propunerea de finanțare în februarie 2013 și a semnat un acord pentru suma de 

12,5 milioane de euro ca sprijin din partea UE în februarie 2014. UE a finanțat retroactiv activitățile 

pregătitoare ale Comisiei UA ce fuseseră realizate începând cu martie 2013 și a delegat Comisiei UA 

gestionarea procedurii complexe de achiziție, pentru a promova astfel asumarea de către UA a acestui 

sistem. Totuși, această abordare a dus la întârzieri mari în procedura de achiziție, care se afla încă în 

curs la momentul desfășurării auditului Curții. UE a prelungit perioada de implementare a contractului 

la 67 de luni, față de cele 24 de luni planificate inițial. 

Această întârziere a avut un impact negativ asupra altor activități planificate. De exemplu, una dintre 

componentele principale ale unui exercițiu esențial de instrucție al Forței africane de intervenție rapidă 

(AMANI Africa II, sprijinit tot de UE) a fost abandonată. 
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Instrumentele de finanțare nu au fost utilizate întotdeauna în mod coerent 

56. Nici Comisia Europeană, nici SEAE nu au analizat avantajele comparative ale tuturor 

instrumentelor aflate la dispoziția lor în domeniul păcii și securității (punctul 9). Curtea 

a constatat că instrumentele nu au fost utilizate întotdeauna în mod coerent. Instrumentul 

financiar pentru pace în Africa se potrivește finanțării unor nevoi pe termen scurt, întrucât 

ciclurile sale de finanțare durează între doi și trei ani. În schimb, pentru finanțarea unor 

nevoi pe termen lung sunt mai adecvate programele indicative regionale, al căror ciclu de 

finanțare este de șapte ani. 

57. Curtea a identificat cazuri de utilizare de contracte pe termen scurt în cadrul 

Instrumentului financiar pentru pace în Africa pentru finanțarea unor posturi pe termen 

lung, de exemplu, în cadrul contractelor JFA Salaries (punctul 39). În acest caz, utilizarea 

unor contracte de 1-2 ani succesive a afectat managementul resurselor umane și a însemnat 

că numărul și tipurile de posturi erau renegociate aproape anual. Acest lucru a contribuit la 

întârzieri în contractare (punctul 53) și la insecuritatea locurilor de muncă, conducând la 

pierderea de angajați experimentați. În alte cazuri, programele indicative regionale fuseseră 

utilizate pentru a satisface nevoi pe termen scurt, scop pentru care ele sunt mai puțin 

adecvate. 

58. Comisia Europeană și SEAE nu au instituit un cadru de coordonare care să acopere toate 

instrumentele lor din domeniul păcii și securității. Cu toate acestea, începând cu anul 2015, 

ele au luat măsuri pentru ca Instrumentul financiar pentru pace în Africa și programele 

indicative regionale să se completeze într-o manieră mai eficace, în special prin: 

(a) clarificarea modului în care sunt finanțate posturile de personal în cadrul organizațiilor 

subregionale. În acest scop, ele au decis să transfere costurile pentru personalul non-

militar din organizațiile regionale sprijinite de UE dinspre Instrumentul financiar pentru 

pace în Africa înspre programele indicative regionale. Această decizie a fost luată însă 

după adoptarea programelor indicative regionale, ceea ce a îngreunat punerea ei în 

aplicare. În final, transferul a fost amânat pentru ianuarie 2018; 

(b) implicarea delegațiilor regionale ale UE în revizuirea planurilor de lucru din cadrul 

programului regional de sprijin pentru APSA, care erau finanțate din Instrumentul 
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financiar pentru pace în Africa, pentru a se asigura că acestea vin în completarea 

programelor finanțate de programele indicative regionale; 

(c) începând cu 2017, prin includerea delegațiilor regionale ale UE în Comitetul director al 

Programului de sprijin pentru APSA. 

Au fost instituite mecanisme de monitorizare și de raportare, însă acestea nu furnizau 

informații suficiente cu privire la rezultate 

59. Comisia a instituit mecanisme de monitorizare și de raportare pentru toate contractele 

auditate de Curte. Acestea au inclus transmiterea periodică de rapoarte descriptive și 

financiare (în principal semestrial), reuniuni regulate ale Comitetului director și audituri 

externe independente privind cheltuielile. În practică, mecanismele de monitorizare ale 

Comisiei au fost afectate de deficiențe și nu au furnizat informații suficiente privind 

rezultatele. Curtea a identificat următoarele exemple în contractele auditate: 

(a) realizările preconizate fie nu erau explicite, fie nu erau măsurabile, în șase dintre cele 

14 contracte. De exemplu, se estima că departamentele sau instrumentele sprijinite 

urmau să aibă „o capacitate consolidată”, „un rol consolidat” sau să devină „complet 

operaționale”. În unele dintre aceste cazuri, activitățile subiacente nu aveau o legătură 

directă cu realizările; 

(b) o parte dintre indicatorii elaborați pentru 12 contracte enumerau mai degrabă resurse 

și activități, în loc să stabilească realizările ce trebuiau obținute; prin urmare, aceștia 

aveau o utilitate limitată în scopul monitorizării. În alte cazuri, nu existau valorile de 

referință și țintele necesare pentru măsurarea progresului; 

(c) în trei cazuri, faptul că semnarea contractelor a avut loc în ultimele zile din perioadele 

de implementare însemna că, din cauza finanțării retroactive, dispozițiile în materie de 

monitorizare deveneau irelevante pentru a mai putea fi puse în practică; 

(d)  rapoartele elaborate de UA și de organizațiile subregionale au ajuns deseori cu 

întârziere. În cazul a șase contracte, aceste rapoarte nu conțineau detalii suficiente cu 

privire la realizările și indicatorii contractuali. 
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60. În general, personalul UE intervievat de Curte avea o imagine de ansamblu bună asupra 

punerii în aplicare a contractelor, deși aceste cunoștințe nu erau întotdeauna incluse în 

rapoarte. Pentru contractele auditate, Comisia Europeană nu efectuase încă nicio misiune de 

monitorizare axată pe rezultate (Result-Oriented Monitoring – ROM)59. Nu se efectuase 

o evaluare externă decât pentru un singur contract. Aceasta însemna că disponibilitatea 

limitată a informațiilor furnizate de UA și organizațiile subregionale cu privire la rezultate nu 

era compensată din alte surse. 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

61. Statele membre ale UA au creat APSA ca un răspuns structural și pe termen lung la 

provocările în materie de pace și securitate de pe continentul african. Prin intermediul APSA, 

Uniunea Africană și organizații subregionale mandatate au acces la instrumente care le ajută 

să prevină, să medieze și să soluționeze conflicte. UE a furnizat sprijin pentru APSA din 

Fondul european de dezvoltare. Curtea a auditat sprijinul acordat de UE în perioada de 

trei ani cuprinsă între 2014 și 2016 și a constatat că acesta a avut un efect slab și necesita 

o reorientare. 

62. UE nu a stabilit priorități clare pentru sprijinul său către APSA, iar strategia sa nu se baza 

pe o viziune pe termen lung în ceea ce privește evoluția acestui sprijin. De exemplu, în 

perioada auditată, UE nu s-a concentrat suficient pe trecerea de la plata salariilor la 

consolidarea capacităților, pentru a asigura succesul pe termen lung al sprijinului său. Din 

cauza deficitului de contribuții din partea statelor membre ale UA la bugetul UA și la Fondul 

de pace, APSA depinde în mare măsură de sprijinul donatorilor, inclusiv de cel din partea UE. 

UE a sprijinit planurile UA de obținere a independenței financiare pentru APSA, oficializate 

prin decizia UA din 2016, însă punerea în aplicare încă se afla într-o fază incipientă 

(punctele 16-30). 

                                                      

59 ROM este mecanismul de monitorizare externă al Comisiei Europene, care pune un puternic 
accent pe rezultate. Proiectele finanțate de UE selectate sunt evaluate de experți externi în 
funcție de patru criterii ale CAD (Comitetul de asistență pentru dezvoltare): relevanță, eficiență, 
eficacitate și sustenabilitate. A se vedea https://ec.europa.eu/europeaid/results-oriented-
monitoring_en. 

https://ec.europa.eu/europeaid/results-oriented-monitoring_en
https://ec.europa.eu/europeaid/results-oriented-monitoring_en
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63. Curtea a constatat că, la momentul auditului, aproximativ jumătate dintre contractele 

finanțate de UE furnizaseră în cea mai mare parte sau doar parțial rezultatele preconizate. 

UE a sprijinit reformele vizând îmbunătățirea capacității financiare, operaționale și 

instituționale a UA și a organizațiilor subregionale, însă aceste reforme au produs puține 

rezultate până în prezent. Capacitatea componentelor APSA varia considerabil și era 

îngreunată de lipsa angajamentului politic și de finanțarea limitată (punctele 32-50). 

Recomandarea 1 

Stimularea asumării APSA de către UA și reorientarea sprijinului UE 

SEAE și Comisia ar trebui să elaboreze împreună o viziune clară și pe termen lung asupra 

sprijinului UE pentru APSA, cu scopul: 

• de a reduce progresiv și, în final, de a elimina sprijinul UE pentru costurile operaționale de 

bază ale APSA, în favoarea unor programe bine orientate de consolidare a capacităților; 

• de a corela sprijinul pentru consolidarea capacităților APSA cu îmbunătățiri ale modului de 

funcționare a UA și a organizațiilor subregionale; și  

• de a monitoriza îndeaproape punerea în aplicare a angajamentului UA de a ajunge la 

independență financiară. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: finalul anului 2020. 

64. Curtea a auditat toate cele 14 contracte încheiate în perioada 2014-2016 și în baza 

cărora UE a furnizat sprijin pentru APSA. Curtea a constatat că acestea nu au fost gestionate 

întotdeauna în mod eficient. Zece dintre contracte au fost semnate târziu, motiv pentru care 

disponibilitatea fondurilor era întârziată și nu era previzibilă. Această situație a dus la 

pierderea unor angajați experimentați și la întârzieri în punerea în aplicare a activităților 

APSA (punctele 52-55). De asemenea, Curtea a constatat că, deși existau mecanisme de 

monitorizare, acestea nu funcționau în mod adecvat, de exemplu, în cazul contractelor 

finanțate retroactiv. Raportarea era incompletă și nu includea informații suficiente privind 

rezultatele. În perioada auditată, instrumentele de finanțare nu au fost utilizate întotdeauna 

în mod coerent. Curtea a remarcat o serie de îmbunătățiri în aceste privințe, comparativ cu 

anul 2015 (punctele 56-60). 
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Recomandarea 2 

Intervențiile ar trebui să se bazeze în mod consecvent pe rezultate 

Comisia ar trebui: 

• să reducă în continuare întârzierile în contractare și să evite utilizarea finanțării retroactive; 

• să se asigure că monitorizarea și raportarea prevăzute în contracte au la bază rezultate 

specifice și măsurabile, cu indicatori care să permită măsurarea progreselor obținute; 

• să intensifice „monitorizarea axată pe rezultate” a programelor de consolidare a capacității 

APSA și să evalueze mai des aceste programe; și 

• să efectueze o analiză comparativă a instrumentelor de finanțare disponibile în domeniul 

păcii și securității și să le utilizeze în mod coerent. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: finalul anului 2019. 

 
 
Prezentul raport a fost adoptat de Camera III, condusă de doamna Bettina JAKOBSEN, 
membră a Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 26 iunie 2018. 
 
 Pentru Curtea de Conturi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Klaus-Heiner LEHNE 
 Președinte 
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ANEXA I 
 
 

DEFALCAREA FINANȚĂRII ALOCATE DE UE PENTRU FIECARE ORGANIZAȚIE SPRIJINITĂ 

(euro) 

 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza contractelor auditate. 

 

C3IS
APF Service 

Contract
JFA 

Salaries II

JFA AU 
Liaison 

Offices II

JFA AU 
Liaison 

Offices III

JFA AU 
Liaison 

Offices IV

JFA 
Salaries III

Programul 
de sprijin 

APSA II

Programul 
de sprijin 
APSA III

Proiectul pentru 
arme de calibru mic 

ECOWAS-UE 
(ECOWAS-EU Small 

Arms Project )

Asistență tehnică 
ECOWAS (sprijin 
pentru punere în 

aplicare)

ECOWAS 
Grant I

ECOWAS 
Grant II 

ECCAS Devis 
Programme 

n°4
Total

Birouri de legătură 6 000 000 3 000 000 7 000 000 16 000 000
Departamentul pentru pace și securitate 12 500 000 10 000 000 5 000 000 1 384 238 4 455 516 33 339 754

- - 0
595 562 3 019 999 3 615 561
337 564 2 833 320 3 170 884
525 379 3 383 092 3 908 471
465 795 3 428 102 1 865 674 5 759 571
617 014 3 550 000 5 560 000 4 896 500 6 724 594 2 757 182 24 105 291
279 152 1 700 000 1 979 152
511 218 1 899 971 2 411 189
509 413 4 500 000 5 009 413

3 235 400 2 000 0 3 237 400
12 500 000 3 235 400 10 000 000 6 000 000 3 000 000 7 000 000 5 000 000 5 227 335 28 770 000 5 560 000 4 896 500 6 724 594 2 757 182 1 865 674 102 536 686Total

Transversal/nealocat

Organizația sprijinită/Contractul

UA

CEN-SAD
COMESA
EAC
EASFSEC
ECCAS
ECOWAS
IGAD
NARC
SADC
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ANEXA II 
 
 

PROCESUL DECIZIONAL DIN CADRUL INSTRUMENTULUI FINANCIAR PENTRU PACE ÎN 

AFRICA 

 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Programului de acțiune al Instrumentului financiar 

pentru pace în Africa, 2014-2016, anexa 1. 

 

Procesul decizional din cadrul Instrumentului 
financiar pentru pace în Africa 

Procesul standard (operațiune în 
sprijinul păcii, APSA) 
1. SEAE și Comisia prezintă o notă informativă 

comună în atenția grupurilor de lucru relevante 
din cadrul Consiliului (de exemplu, Grupul de 
lucru pentru Africa).

2. Comitetul politic și de securitate al Consiliului 
UE aprobă solicitarea.

3. Proces decizional intern la nivelul Comisiei, 
fiind necesară o decizie a Comisiei în cazul unei 
operațiuni noi în sprijinul păcii.

-> 2 – 3 luni

Mecanismul de reacție rapidă* 
(Early Response Mechanism – ERM)
1. SEAE și Comisia evaluează solicitarea și decid 

împreună dacă finanțarea solicitării este 
oportună.

2. Notificarea Comitetului politic și de securitate 
și a grupurilor de lucru relevante din cadrul 
Consiliului.

* pentru o perioadă de până la 12 luni pentru intervenții 
care, prin natura lor, necesită sprijin imediat 

-> 2 săptămâni

Solicitare transmisă de UA sau de o organizație subregională (comunități 
economice regionale/mecanisme regionale) și avizată de UA
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ANEXA III 
 
 

LISTA CONTRACTELOR AUDITATE ȘI PRIORITĂȚILE STRATEGICE ALE APSA 

 

 

Program
Nr. 

contract
Denumirea contractului Organizația sprijinită

Bugetul 
contractului

(euro)

Plătit* 
(euro)

Plătit* 
(%)

Prevenirea conflictelor 
(inclusiv alertă timpurie și 

diplomație preventivă)

Gestionarea 
crizelor/conflictelor – 

Forța africană de 
intervenție rapidă

Reconstrucția post-
conflict și 

consolidarea păcii

Aspecte de 
securitate 
strategică

Coordonare și 
parteneriate

325231 C3IS pentru operațiuni de pace conduse de Africa UA 12 500 000 10 534 027 84%
X

336871
Contract de servicii în cadrul Instrumentului 
financiar pentru pace în Africa

UA și comunitățile economice 
regionale/mecanismele regionale 3 235 400 1 976 133 61%

X X X X X

327360 JFA Salaries II UA 10 000 000 9 000 000 90% X X X X X

327370 JFA AU Liaison Offices II UA 6 000 000 5 500 000 92% X X X X

371416 JFA AU Liaison Offices III UA 3 000 000 2 400 000 80% X X X X

375189 JFA AU Liaison Offices IV UA 7 000 000 3 171 431 45% X X X X

373209 JFA Salaries III UA 5 000 000 4 000 000 80% X X X X X

366481

Programul intermediar de sprijin pentru 
Arhitectura africană pentru pace și securitate 
(Programul de sprijin APSA II)

UA și comunitățile economice 
regionale/mecanismele regionale 5 227 335 4 181 868 80%

X X X X

380897

Programul de sprijin pentru Arhitectura africană 
pentru pace și securitate (Programul de sprijin 
APSA III)

UA și comunitățile economice 
regionale/mecanismele regionale 28 770 000 7 674 227 27%

X X X X X

345376
 p       

(ECOWAS-EU Small Arms Project ) ECOWAS 5 560 000 4 185 614 75% X X

355873

Asistență tehnică pentru punerea în aplicare a 
sprijinului UE pentru mandatul regional al 
ECOWAS în materie de pace, securitate și 
stabilitate ECOWAS 4 896 500 1 780 903 36%

X X X X X

368246
Grant ECOWAS – Consolidarea păcii, a securității 
și a stabilității în Africa de Vest ECOWAS 6 724 594 2 662 174 40%

X X X X X

380850
Grant ECOWAS – Consolidarea păcii, a securității 
și a stabilității în Africa de Vest II ECOWAS 2 757 182 1 313 599 48% X

Program indicativ 
regional 

Africa Centrală 359795
ECCAS – Devis Programme n°4 de croisière et de 
clôture ECCAS 1 865 674 789 007 42%

X X X X

Total 102 536 686 59 168 983 58% 12 12 9 10 11
* Suma plătită până la 30.6.2017.

Programul de 
acțiune pentru 
Instrumentul 

financiar pentru 
pace în Africa 2014-

2016

Program indicativ 
regional 

Africa de Vest

Contracte Prioritățile strategice ale APSA

Programul de 
acțiune pentru 
Instrumentul 

financiar pentru 
pace în Africa 2011-

2013
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ANEXA IV 
 

PREZENTARE GENERALĂ A EVALUĂRILOR REALIZATE DE CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ CU PRIVIRE LA CONTRACTE 

 

Relevanța pentru APSA 

Alte aspecte conceptuale 
(de exemplu, lecții învățate, 
cadrul de coordonare și de 

monitorizare)

 Semnarea la timp a 
contractului

Implementarea 
activităților

Raportare și 
monitorizare

Rezultate obținute
Sustenabilitate 
problematică

325231 C3IS pentru operațiuni de pace conduse de Africa

Instituirea unei structuri la nivel continental care să permită UA să își mobilizeze rapid capacitățile strategice și operaționale de 
comunicare, comandă și control între sediul UA de la Addis Abeba, nivelul regional și misiunile de pe teren. C3IS este un factor 
principal care va permite derularea exercițiului AMANI AFRICA II, operaționalizarea Forței africane de intervenție rapidă și 
gestionarea operațiunilor de sprijin pentru pace conduse de Africa.

336871
Contract de servicii în cadrul Instrumentului financiar pentru pace în 
Africa

Furnizarea de expertiză externă de calitate în timp util pentru Comisia UA și pentru comunitățile economice regionale/mecanismele 
regionale, pentru a facilita punerea în aplicare a programelor legate de Planul de acțiune al Parteneriatului pentru pace și securitate. 
Se va pune accentul în special pe dezvoltarea APSA, prin misiuni individuale pe termen lung, precum și prin asistență tehnică pe 
termen scurt într-o gamă amplă de activități de prevenire/soluționare a crizelor și de activități post-criză, inclusiv în ceea ce privește 
formularea politicilor. La nevoie, această asistență tehnică ar putea sprijini și consolidarea coerenței între Instrumentul financiar 
pentru pace în Africa și programele indicative regionale în domeniul păcii și securității.

327360 JFA Salaries II
Asigurarea faptului că Departamentul pentru pace și securitate al Comisiei UA este în continuare forța motrice a Agendei UA pentru 
pace și securitate pe continent, printr-o capacitate și o organizare îmbunătățită, în acord cu ambițiile sale.

327370 JFA AU Liaison Offices II

Birourile de legătură ale Uniunii Africane (birourile de legătură ale UA) sunt structuri ale Uniunii Africane fără caracter permanent, 
prezente în majoritatea regiunilor relevante pentru securitate și pace din Africa. Rolul lor este de a sprijini Consiliul pentru pace și 
securitate și Comisia UA, de a participa la mecanismele de monitorizare prevăzute în acordurile de pace și de a sprijini punerea în 
aplicare a acestora. Programul este o activitate cu donatori multipli, care acoperă costurile operaționale și costurile de personal ale 
birourilor de legătură ale UA.

371416 JFA AU Liaison Offices III

Birourile de legătură ale Uniunii Africane (birourile de legătură ale UA) sunt structuri ale Uniunii Africane fără caracter permanent, 
prezente în majoritatea regiunilor relevante pentru securitate și pace din Africa. Rolul lor este de a sprijini Consiliul pentru pace și 
securitate și Comisia UA, de a participa la mecanismele de monitorizare prevăzute în acordurile de pace și de a sprijini punerea în 
aplicare a acestora. Programul este o activitate cu donatori multipli, care acoperă costurile operaționale și costurile de personal ale 
birourilor de legătură ale UA.

375189 JFA AU Liaison Offices IV

Birourile de legătură ale Uniunii Africane (birourile de legătură ale UA) sunt structuri ale Uniunii Africane fără caracter permanent, 
prezente în majoritatea regiunilor relevante pentru securitate și pace din Africa. Rolul lor este de a sprijini Consiliul pentru pace și 
securitate și Comisia UA, de a participa la mecanismele de monitorizare prevăzute în acordurile de pace și de a sprijini punerea în 
aplicare a acestora. Programul este o activitate cu donatori multipli, care acoperă costurile operaționale și costurile de personal ale 
birourilor de legătură ale UA.

373209 JFA Salaries III
Asigurarea faptului că Departamentul pentru pace și securitate al Comisiei UA este în continuare forța motrice a Agendei UA pentru 
pace și securitate pe continent, printr-o capacitate și o organizare îmbunătățită, în acord cu ambițiile sale.

366481
Programul intermediar de sprijin pentru Arhitectura africană pentru 
pace și securitate (Programul de sprijin APSA II)

Obiectivul intervenției este de a consolida capacitatea și eficiența Comisiei UA, a comunităților economice regionale și a 
mecanismelor regionale de a preveni și/sau a răspunde la crizele din Africa. Acțiunea s-a axat pe activitățile necesare pentru a 
permite Comisiei UA și comunităților economice regionale/mecanismelor regionale să își susțină activitățile și să finalizeze și să 
sprijine politic strategiile esențiale africane în materie de pace și securitate, precum foaia de parcurs pentru APSA.

380897
Programul de sprijin pentru Arhitectura africană pentru pace și 
securitate (Programul de sprijin APSA III)

Aducerea unei contribuții la pace și securitate în Africa, asigurând astfel condițiile necesare și indispensabile pentru dezvoltare, în 
acord cu obiectivul UA de a pune capăt ostilităților până în 2020.

345376
Proiectul pentru arme de calibru mic ECOWAS-UE (ECOWAS-EU Small 
Arms Project )

Reducerea efectelor conflictelor și ale violenței prin acțiuni instituționalizate și coordonate de prevenire și de gestionare și prin 
instituirea unei arhitecturi de pace pentru comunități reziliente. 

355873

Asistență tehnică pentru punerea în aplicare a sprijinului UE pentru 
mandatul regional al ECOWAS în materie de pace, securitate și 
stabilitate

Furnizarea unei echipe de asistență tehnică (expertiză pe termen lung și expertiză pe termen scurt), care să joace un rol consultativ, să 
gestioneze și să supervizeze proiectul EU ECOWAS PSS .

368246
Grant ECOWAS – Consolidarea păcii, a securității și a stabilității în 
Africa de Vest

Sprijinirea ECOWAS în îndeplinirea mandatului său în materie de prevenire și soluționare a conflictelor într-o manieră sustenabilă, în 
special trecând de la o atitudine bazată pe reacție la una preventivă, grație dobândirii unor capacități strategice, operaționale și de 
gestiune sporite.

380850
Grant ECOWAS – Consolidarea păcii, a securității și a stabilității în 
Africa de Vest II

Grantul finanțează trei proiecte: 1.  Gestionarea armelor de calibru mic și a armamentului ușor în Nigeria (în completarea Proiectului 
pentru arme de calibru mic ECOWAS-UE, cea mai mare parte a bugetului); 2. Vizită de studiu la Lyon pentru Inițiativa privind sistemele 
de informații polițienești pentru Africa de Vest (West African Police Information Systems initiative  – WAPIS); 3. Consolidarea 
capacității operaționale a ECOWAS în vederea integrării chestiunii privind egalitatea de gen în Arhitectura de pace și securitate a 
ECOWAS.

Program indicativ 
regional 

Africa Centrală 359795 ECCAS – Devis Programme n°4 de croisière et de clôture

Acțiunea „Devis programme 4” este ultima estimare de program din cadrul programului „Programme d’appui à la CEEAC en matière de 
Paix et de Securité” (PAPS II) și vizează continuarea sprijinului către ECCAS, în vederea susținerii capacităților în domeniul păcii și 
securității.

Legenda culorilor:
Standardele au fost îndeplinite sub toate aspectele semnificative.
Unele standarde nu sunt îndeplinite.
Deviații semnificative de la standarde.
Prea devreme pentru a se putea evalua sau nu sunt disponibile suficiente informații.

Gradul de adecvare la nivel conceptual Punere în aplicare și monitorizare Rezultatele și sustenabilitatea lor

Programul de acțiune 
pentru Instrumentul 

financiar pentru pace în 
Africa 2014-2016

Programul de acțiune 
pentru Instrumentul 

financiar pentru pace în 
Africa 2011-2013

Program indicativ 
regional 

Africa de Vest

Program Nr. contract Denumirea contractului Obiectivul contractului
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RĂSPUNSURILE COMISIEI ȘI ALE SEAE LA RAPORTUL SPECIAL AL CURȚII DE 

CONTURI EUROPENE 

„ARHITECTURA AFRICANĂ PENTRU PACE ȘI SECURITATE: ESTE NECESARĂ 

REORIENTAREA SPRIJINULUI DIN PARTEA UE” 

SINTEZĂ 

III. Sprijinul UE pentru Arhitectura africană pentru pace și securitate (APSA), atât în ceea ce 

privește capacitățile, cât și asumarea financiară, a avut un rol esențial în ceea ce privește 

contribuirea la dezvoltarea acestei arhitecturi - deși rezultatele preconizate nu au fost obținute în 

mod sistematic. 

Contribuirea la salarii sau la alte costuri operaționale nu este o problemă în sine atât timp cât are 

legătură cu obținerea rezultatelor și face parte dintr-o strategie de sprijin mai amplă, cu o strategie 

clară de ieșire. 

IV. UE a stabilit priorități specifice pentru sprijinul său pentru APSA. Este în interesul specific al 

UE să sprijine soluțiile africane la problemele legate de pace și securitate din Africa pentru 

stabilizarea Africii. Acesta este obiectivul principal al sprijinului UE pentru Arhitectura africană 

pentru pace și securitate (APSA). Este vorba de un efort pe termen lung, ale cărui rezultate nu pot fi 

măsurate imediat. 

Din punct de vedere operațional, obiectivul UE urmează să fie realizat printr-o strategie formulată 

clar: foaia de parcurs a APSA pentru perioada 2016-2020
1
. Punerea în aplicare a acestei foi de 

parcurs este sprijinită direct printr-o serie de programe, în special prin a treia fază aflată în curs a 

Programului de sprijin pentru APSA („APSA III”)
2
. Activitățile din cadrul APSA III sunt detaliate 

în continuare prin planuri de lucru anuale, care permit stabilirea priorităților pentru sprijinul UE și 

pentru o analiză comparativă a rezultatelor concrete față de obiective concrete. 

Pentru a obține aceste rezultate, Comisia acoperă o serie de activități, a căror punere în aplicare 

necesită acoperirea costurilor operaționale, cum ar fi formarea, deplasările și salariile personalului 

Departamentului pentru Pace și Securitate al Comisiei Uniunii Africane (AUC). Finanțarea acestor 

costuri a fost esențială pentru realizarea obiectivului principal al sprijinului UE. 

V. Lipsa de informații privind rezultatele nu înseamnă că nu există rezultate. Prin urmare, nu se 

poate considera că aceasta împiedică, în sine, acordarea sprijinului UE. 

Semnarea tardivă a contractelor și finanțarea retroactivă se explică foarte des prin cereri tardive și 

prin insuficiența informațiilor adecvate din partea organizațiilor care pun în aplicare ajutorul UE. 

În ceea ce privește coerența, Comisia subliniază că au fost înregistrate progrese semnificative cu 

privire la utilizarea mai coerentă a instrumentelor de finanțare. 

În special, Comisia a instituit o rețea neoficială de puncte focale ale APSA. Această rețea facilitează 

consultările din cadrul Comisiei în timpul identificării și formulării atât a programelor de sprijin 

pentru APSA ale Instrumentului financiar pentru pace în Africa, cât și a programelor indicative 

regionale. În plus, toate serviciile Comisiei/SEAE participă la grupuri de sprijin privind calitatea 

                                                       

1 http://www.peaceau.org/uploads/2015-en-apsa-roadmap-final.pdf 

2 https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/annex-9-ausp-3_en_0.pdf 
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internă în timpul cărora sunt discutate programele de pace și securitate și este revizuită 

complementaritatea dintre instrumente. 

 

 

VI. 

(i) Comisia și SEAE acceptă recomandarea. Cu toate acestea, în anumite condiții poate fi totuși 

oportun un sprijin ad-hoc pentru costurile operaționale. 

(ii) Comisia acceptă recomandarea. 

INTRODUCERE 

Caseta 2: Exemplu de intervenție în cadrul APSA 

Acest caz este un exemplu de bune practici în ceea ce privește utilizarea coerentă a instrumentelor 

UE pentru a sprijini intervenția pozitivă a APSA în Gambia prin ECOWAS (Comunitatea 

Economică a Statelor din Africa de Vest): consolidarea pe termen lung a capacităților ECOWAS în 

domeniul păcii și al securității prin Instrumentul financiar pentru pace în Africa și prin programul 

indicativ regional, combinate cu un sprijin al Instrumentului financiar pentru pace în Africa pentru 

misiunea ECOWAS din Gambia (ECOMIG) (mai întâi prin Mecanismul de reacție rapidă și apoi 

prin pachetul de operațiuni de sprijinire a păcii
3
). 

6. Starea actuală a contribuțiilor financiare ale statelor membre ale UA la fondul pentru pace este de 

42,4 milioane USD. Suma de 39,9 milioane USD a fost colectată doar pentru anul 2017 - cea mai 

importantă sumă cu care statele membre ale Uniunii Africane au contribuit de la înființarea acesteia 

în 1993. 

7. Elaborarea foilor de parcurs ale APSA a fost, într-adevăr, un proces asumat de Africa, dar unul 

care a fost sprijinit de UE prin acordarea de asistență tehnică și prin facilitarea reuniunilor și a 

seminariilor ca parte din Programul de sprijin pentru APSA II. 

OBSERVAȚII 

23. În ceea ce privește acest aspect al asumării financiare și al sustenabilității, Comisia și SEAE 

recunosc importanța sporirii treptate de către Uniunea Africană și organizațiile subregionale a 

proporției de fonduri necesare. Din acest motiv, UE sprijină inițiativele UA cu privire la acest 

aspect prin mijloace de finanțare extrabugetare [articolul 41 alineatul (2) din TUE], în special 

procesul Kaberuka și punerea în aplicare a unei taxe de 0,2 % pentru mărfurile importate. În 

consecință, asumarea financiară a APSA de către UA este deja în creștere. De exemplu, în 2018, 

57 % din salariile personalului pe termen scurt al Comisiei Uniunii Africane, care lucrează la 

programe de pace și securitate, vor fi acoperite din contribuțiile statelor membre ale UA și doar 

15 % de către UE (față de 34 % în cele 16 luni anterioare). În general, aceste eforturi au condus deja 

la asumarea de către UA a unei părți mai mari din bugetul său pentru 2018: 41,3 % în 2018 

(318 milioane USD din 770 de milioane) în loc de 26,2 % în 2017 (205 milioane USD din 783 de 

milioane). Alți donatori care sprijină activi APSA sunt Norvegia, Regatul Unit, Danemarca, 

Germania și Țările de Jos. 

                                                       

3  Decizia C(2017) 8294 final a Comisiei din 12.12.2017. 
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Prin urmare, partea de costuri operaționale ale APSA care este finanțată de statele membre ale UA 

crește progresiv. Mai degrabă decât mai multă dependență, cifrele indică o tendință către mai puțină 

dependență de sprijinul donatorilor. 

Nu se poate preconiza în mod rezonabil că sprijinul donatorilor pentru partenerii africani ai UE în 

domeniul APSA va înceta pe deplin în viitorul apropiat. În plus, problema asumării financiare și a 

sustenabilității ține de oportunitate și de alegerea politică. Deoarece, astfel cum s-a explicat mai sus, 

este în interesul UE să sprijine APSA, nu există nicio justificare directă pentru a opri finanțarea 

costurilor sale operaționale de bază atât timp cât Comisia, SEAE și statele membre ale UE 

consideră în continuare că acest sprijin este un instrument strategic relevant pentru stabilizarea 

Africii. 

24. Comisia și SEAE fac trimitere la principiul asumării de către parteneri, astfel cum este prevăzut 

în câteva acorduri internaționale, cum ar fi acordul de la Monterrey din 2003
4
. Aceste principii 

înseamnă că asumarea generală a sprijinului ar trebui să le revină partenerilor (a se vedea, de 

asemenea, răspunsul nostru de la punctul 28). 

Uniunea Africană a adoptat un plan clar pentru a asigura viabilitatea financiară până în 2020. UE, 

care a finanțat experții tehnici angajați de Comisia Uniunii Africane să sprijine elaborarea planului, 

a salutat măsurile incluse în acesta. Viitorul sprijin al UE va fi aliniat la acest plan. Măsurile pentru 

asigurarea sustenabilității, incluse în plan, implică asigurarea contribuțiilor statelor membre ale UA, 

astfel încât 100 % din costurile operaționale ale Comisiei Uniunii Africane și 25 % din costurile 

operațiunilor de sprijinire a păcii să fie acoperite de acestea până în 2020. În acest scop, o taxă 

specifică de 0,2 % pentru importurile eligibile este instituită de statele membre ale UA (planul 

Kaberuka). 

În plus, UE sprijină reforma sistemelor de management financiar și administrativ ale Comisiei 

Uniunii Africane pentru a se conforma cu standardele internaționale. Comisia a sprijinit aceste 

reforme prin asistență tehnică pentru consolidarea contabilității, a auditului intern, a achizițiilor 

publice și a gestionării activelor, iar progresele sunt recunoscute într-o revizuire din aprilie 2018
5
 a 

sistemelor Comisiei Uniunii Africane. Comisia intenționează să evalueze în continuare sistemele 

Comisiei Uniunii Africane în detaliu până la sfârșitul anului 2018. 

Caseta 3 - Avantajele și dezavantajele unui sistem regional de alertă timpurie 

A doua liniuță: Prin sprijinul UE (în principal PAPS II - Afaceri politice, pace și securitate - în 

cadrul programului indicativ regional al celui de-al 10-lea FED), au fost dezvoltate capabilitățile 

MARAC (Mécanisme d'Alerte Rapide d'Afrique Centrale). De exemplu, acesta a permis achiziția și 

furnizarea de echipamente pentru sala de avertizare strategică a MARAC. Cu toate acestea, după 

sfârșitul PAPS II, ECCAS nu a reușit să avanseze pe baza acestor progrese, în special deoarece o 

parte semnificativă a personalului tehnic a fost disponibilizată. 

Recunoscând această problemă, UE și ECCAS au convenit că un standard minim de continuitate a 

activității ar trebui să fie sprijinit prin programul de sprijin pentru APSA III finanțat prin 

Instrumentul financiar pentru pace în Africa. Acesta este motivul pentru care acest program 

cuprinde dispoziții specifice pentru sprijinirea unor activități de consolidare a capacităților MARAC 

în planurile de lucru ale ECCAS pentru 2017 și 2018. 

                                                       

4  http://www.un.org/esa/ffd/monterrey/MonterreyConsensus.pdf  

5  Evaluarea a fost efectuată de Ernst & Young iar raportul a fost emis la 16/4/2018 [Ares(2018)2249815]. 

http://www.un.org/esa/ffd/monterrey/MonterreyConsensus.pdf
https://webgate.ec.testa.eu/Ares/document/show.do?documentId=080166e5ba5582f2
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Acest lucru este înțeles ca o măsură de eliminare a lacunelor, în timp ce sunt finalizate pregătirile 

pentru încheierea de contracte privind programul indicativ regional de pace și securitate al celui 

deal 11-lea FED. Unul dintre rezultatele preconizate ale acestui viitor program este continuarea 

consolidării capacităților MARAC, utilizând învățămintele desprinse din PAPS II în ceea ce 

privește sustenabilitatea. 

26. Comisia și SEAE consideră că se iau deja măsuri în această direcție. Luând exemplul 

programului de salarii din acordul de cofinanțare, au fost înregistrate următoarele progrese pentru 

2018: 

* În comparație cu faza anterioară a acestui sprijin UE (JFA Salaries IV), cota UE din bugetul total 

este redusă de la 34 % la 15 %. În plus, cota de angajamente ale statelor membre ale UA pentru 

2018 reprezintă majoritatea bugetului total ca urmare a eforturilor Comisiei Uniunii Africane de 

reducere a numărului de posturi care trebuie să fie finanțate de parteneri. 

* Pozițiile finanțate de parteneri sunt limitate la P3 și P4 (și anume, personalul specializat), în timp 

ce toate posturile personalului general au fost preluate de Comisia Uniunii Africane. În prezent, 

acestea reprezintă 12,6 % din posturile finanțate în cadrul prezentului acord de finanțare, ceea ce 

reprezintă o îmbunătățire majoră în comparație cu anii anteriori. 

* Partenerii și Comisia Uniunii Africane au convenit că Comisia Uniunii Africane va continua să 

acopere în mod progresiv cheltuielile cu personalul său care pune în aplicare programele de pace și 

securitate, pentru a permite partenerilor să treacă de la sprijinirea costurilor operaționale la 

sprijinirea costurilor programatice. Acest acord face parte din strategia de ieșire din acordul de 

cofinanțare. 

28. Comisia și SEAE fac trimitere la principiul asumării de către parteneri și consideră că au stabilit 

priorități specifice pentru sprijinul lor pentru APSA. Acestea au fost discutate și convenite cu 

Comisia Uniunii Africane și cu comunitățile economice regionale din Africa în procesul de 

elaborare a foii de parcurs a APSA pentru perioada 2016-2020
6
. Foaia de parcurs are obiectivul clar 

de a sprijini soluțiile africane la problemele legate de pace și securitate în Africa. Punerea în 

aplicare a acestei foi de parcurs este sprijinită printr-o serie de programe, în special prin a treia fază 

aflată în curs a Programului de sprijin pentru APSA („APSA III”). Activitățile din cadrul APSA III 

sunt detaliate în continuare prin planuri de lucru anuale
7
, care permit stabilirea priorităților pentru 

sprijinul UE și pentru o analiză comparativă a rezultatelor concrete față de obiective concrete. 

Prin urmare, pentru a obține aceste rezultate, Comisia acoperă o serie de activități, a căror punere în 

aplicare necesită acoperirea costurilor operaționale cum ar fi formarea, deplasările și salariile. 

Finanțarea acestor costuri a fost esențială pentru realizarea obiectivului sprijinului UE. 

30. 

(c) UE a decis să transfere întreaga alocare a IGAD pentru programul indicativ regional în Fondul 

fiduciar în vederea asigurării coerenței, printre altele. Cea mai mare parte a alocării este direcționată 

către activitățile legate de pace și securitate, reziliență și migrație. Utilizarea Fondului fiduciar a 

asigurat o mai mare coerență - de exemplu, în cazul în care acțiunile prevăzute în cadrul 

programului indicativ regional au fost mai adecvate pentru obiectivele de urgență legate de migrație 

ale Fondului fiduciar sau au contribuit substanțial la acestea. 

                                                       

6 http://www.peaceau.org/uploads/2015-en-apsa-roadmap-final.pdf 

7  https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/annex-9-ausp-3_en_0.pdf 
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(d) Preocuparea privind acest risc reprezintă unul dintre motivele pentru care UE își menține 

angajamentul de a continua să lucreze cu UA. 

(e) Este disponibilă expertiză militară în cadrul delegației UE pentru UA acolo unde programul este 

gestionat. Această expertiză militară se poate baza, dacă este necesar, pe expertiza disponibilă în 

delegațiile regionale ale UE. În 2018 a fost recrutată expertiză suplimentară la sediul SEAE. 

Pentru activitățile din cadrul programului indicativ regional, nu este necesar personal cu profil 

militar, deoarece acestea sunt programe de dezvoltare. 

În plus, delegațiilor le-au fost alocate o serie de posturi noi ale Comisiei, pentru a gestiona 

activitatea legată de Fondul fiduciar de urgență pentru Africa, o parte dintre acestea fiind legate de 

obiective de pace și stabilitate. 

37. În ceea ce privește unanimitatea, articolul 13 din protocolul PSC (Consiliul pentru pace și 

securitate) al UA prevede că sunt suficiente o majoritate simplă (privind punctele procedurale) și o 

majoritate de două treimi (orice alt punct). 

49. O revizuire externă efectuată în aprilie 2018
8
 indică faptul că sistemele Comisiei Uniunii 

Africane au fost consolidate.  

În martie 2018, șefii de stat ai ECCAS au discutat o reorientare către un mandat axat în mod clar pe 

pace și securitate iar ECCAS lucrează în prezent la o nouă „Comisie a Africii Centrale” care să 

desfășoare activitatea ECCAS. 

În ceea ce privește ECOWAS, reformele au fost oprite din cauza lipsei de consens al statelor sale 

membre și, prin urmare, modificarea proceselor de afaceri a fost amânată pentru iunie 2018. 

O evaluare bazată pe piloni a Comisiei ECOWAS efectuată de UE este preconizată pentru primul 

trimestru al anului 2019. 

50. A fost revizuită abordarea de către Comisie a furnizării de asistență tehnică pentru Comisia 

Uniunii Africane. În prezent, asistența tehnică este furnizată în mod punctual și pe baza cererilor 

formulate de Comisia Uniunii Africane. Pe parcursul anului 2017, au fost detașați nouă experți. 

Numirea acestora nu a fost specifică pentru programe, ci mai degrabă axată pe aspectele 

transversale și organizatorice care sunt esențiale pentru funcționarea Comisiei Uniunii Africane 

pentru dezvoltarea APSA. 

53. Majoritatea întârzierilor de contractare se datorează dificultăților întâmpinate de Comisia 

Uniunii Africane și de organizațiile subregionale în privința formulării de propuneri de finanțare de 

calitate acceptabilă în timp util. 

În urma discuțiilor la nivelul Comitetului director al Comisiei Europene/al Comisiei Uniunii 

Africane din 24 mai 2017, Comisia Uniunii Africane a consolidat în 2018 echipa de gestionare a 

programelor, responsabilă pentru programele finanțate de UE, contractând patru membri 

suplimentari ai personalului. Comisia preconizează că acest lucru va determina o îmbunătățire a 

calității propunerilor și a raportării către UE. 

(c) Problemele tehnice cu sistemul informațional al Comisiei au avut un impact extrem de marginal 

asupra întârzierilor la nivelul contractării, al finanțării și al punerii în aplicare - în special în 

comparație cu problemele evidențiate la punctul 53 literele (a) și (b). În fond, aceste probleme 

                                                       

8  Evaluarea a fost efectuată de Ernst & Young iar raportul a fost emis la 16/4/2018 [Ares(2018)2249815]. 

https://webgate.ec.testa.eu/Ares/document/show.do?documentId=080166e5ba5582f2
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tehnice au afectat doar două dintre contractele auditate și au amânat cu câteva săptămâni semnarea 

fiecăruia dintre acestea. 

54. Majoritatea întârzierilor la nivelul contractării și cea mai mare parte a finanțării retroactive se 

datorează adesea unor cereri tardive și unor informații insuficiente din partea organizațiilor care pun 

în aplicare ajutorul UE. 

Comisia a instituit deja măsuri specifice, inclusiv o sporire a resurselor umane disponibile pentru 

gestionarea programelor Instrumentului financiar pentru pace în Africa. De asemenea, Comisia 

Uniunii Africane a adoptat măsuri în această privință, prin consolidarea în 2018 a echipei de 

gestionare a programelor din cadrul Departamentului pentru pace și securitate al acesteia, această 

echipă fiind responsabilă pentru gestionarea programelor de consolidare a capacităților, finanțate de 

UE. 

Caseta 5 - Finanțarea retroactivă a programelor de sprijin pentru APSA 

A doua liniuță: În ceea ce privește al doilea contract din cadrul programului de sprijin pentru APSA, 

ar trebui remarcat că, în ciuda întârzierilor în contractare, rezultatul principal a fost obținut efectiv, 

deoarece continuitatea activității a permis finalizarea foii de parcurs a APSA. 

56. Comisia și SEAE sunt de acord că există o gamă largă de instrumente potențiale și confirmă că 

au fost adoptate măsuri pentru optimizarea avantajelor comparative ale acestor instrumente. De 

exemplu, există o coordonare între Instrumentul financiar pentru pace în Africa și programele 

indicative regionale - inclusiv evaluarea recentă a cheltuielilor cu personalul și exercițiul de 

transfer. Din 2016, există o diviziune clară a muncii bazată pe avantajele comparative dintre 

programele indicative regionale și Instrumentul financiar pentru pace în Africa, astfel că rolul 

ambelor instrumente este definit în mod clar. Comisia a instituit o rețea neoficială de puncte focale 

ale APSA care include delegații regionale, unități geografice și unitatea responsabilă pentru 

gestionarea Instrumentului financiar pentru pace în Africa. Această rețea facilitează consultările din 

cadrul Comisiei în timpul identificării și formulării atât a programelor de sprijin pentru APSA ale 

Instrumentului financiar pentru pace în Africa, cât și a programelor indicative regionale. În plus, 

toate serviciile Comisiei/SEAE participă la grupuri de sprijin privind calitatea internă în timpul 

cărora sunt discutate programele de pace și securitate și este revizuită complementaritatea dintre 

instrumente. În cadrul prevăzut de foaia de parcurs a APSA, necesitățile de operaționalizare a 

APSA la nivel regional sunt prioritizate de programele regionale din cadrul programelor indicative 

regionale ale celui de-al 11-lea FED. 

În plus, Instrumentul financiar pentru pace în Africa nu este doar bine adaptat pentru finanțarea 

necesităților pe termen scurt. Rolurile diverselor instrumente sunt bine definite în actele lor de bază 

respective, precum și în notele explicative. Domeniul de aplicare al Instrumentului financiar pentru 

pace în Africa este mai vast decât finanțarea operațiilor militare în sprijinul păcii conduse de Africa, 

deoarece obiectivul final al acestuia este consolidarea capacităților Africii în domeniul păcii și al 

securității, în special în jurul APSA. Acesta este - prin definiție - un efort pe termen lung, pe care 

Instrumentul financiar pentru pace în Africa îl finanțează în principal prin programe plurianuale de 

sprijin pentru APSA. A se vedea, de asemenea, răspunsul la punctul 58. 

57. Finanțarea contractelor legate de salarii prevăzute de acordul de cofinanțare pentru posturi pe 

termen lung este o măsură tranzitorie convenită de partenerii internaționali pentru a acoperi 

posturile pe termen lung, în timp ce Comisia Uniunii Africane și concepe și își pune în aplicare 

reforma resurselor umane aflată în curs. 

58. Pe lângă rețeaua neoficială menționată la punctul 56, există situații multiple de coordonare 

adhoc pentru o utilizare complementară și coerentă a tuturor instrumentelor relevante. 

Acesta este cazul, de exemplu, în următoarele situații: 
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* pentru Somalia, SEAE și Comisia se reunesc periodic pentru a formula și a pune în aplicare o 

abordare cuprinzătoare pentru a sprijini tranziția de la conflict la recuperare. Acest lucru implică o 

analiză continuă a utilizării coordonate a celor mai adecvate instrumente: Instrumentul financiar 

pentru pace în Africa pentru sprijinirea AMISOM, Fondul fiduciar de urgență al UE pentru Africa 

(ETUF) pentru recuperare, PIN (programul indicativ național) pentru consolidarea statului și PESC 

pentru instruirea armatei naționale a Somaliei și a IcSP (Instrumentul care contribuie la stabilitate și 

pace) pentru acțiuni de stabilizare timpurie.  

* aceeași coordonare periodică a fost pusă în practică cu privire la regiunea Sahel, unde sprijinul 

acordat de Instrumentul financiar pentru pace în Africa pentru Forța comună a G5 Sahel face parte 

dintr-o strategie mai amplă de stimulare a stabilizării utilizând Grupul operativ UE, IcSP și 

programele indicative naționale pentru a asigura prezența diverselor servicii ale statului în zonele de 

conflict.  

În sens mai general, această coordonare ad-hoc are loc ori de câte ori apare o criză specifică 

(Gambia, Guinea Bissau). 

59. Comisia este de acord că monitorizarea poate fi consolidată în continuare, în special în ceea ce 

privește formularea indicatorilor, dar subliniază că sistemele existente au furnizat informații 

calitative valoroase. 

(a) Comisia este de acord că indicatorii pot fi consolidați pentru a-i face mai specifici în programele 

viitoare. Totuși, acești indicatori au furnizat informații calitative valoroase, care au permis 

îmbunătățirea elaborării programelor de consolidare a capacităților, astfel cum se recunoaște în 

evaluarea externă din 2017 a Instrumentului financiar pentru pace în Africa.  

(b) Chiar dacă, în unele cazuri, indicatorii au fost orientați prea mult către activitate și, prin urmare, 

au avut o valoare limitată pentru a măsura rezultatele, aceștia au facilitat monitorizarea realizării 

rezultatelor convenite și, în final, coerența dintre punerea în aplicare a programelor și elaborarea 

aprobată a programelor. 

(c) Contractele au fost semnate cu întârziere din cauza dificultăților întâmpinate de organizația de 

punere în aplicare în privința formulării de propuneri de finanțare de calitate acceptabilă în timp 

util. 

60. O evaluare externă generală a Instrumentului financiar pentru pace în Africa pentru perioada 

2014-2016 a fost efectuată în 2017 (raportul publicat în martie 2018
9
). Aceasta cuprinde concluzii și 

recomandări specifice privind programele de consolidare a capacităților legate de APSA. Comisia și 

SEAE le vor lua în considerare pentru elaborarea programului de acțiune pentru perioada 

20192020 al Instrumentului financiar pentru pace în Africa. 

 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

61. Sprijinul UE pentru APSA de la crearea acesteia din 2004, atât în ceea ce privește capacitățile, 

cât și asumarea financiară, a avut un rol esențial în ceea ce privește contribuirea la dezvoltarea 

acestei arhitecturi - deși rezultatele preconizate nu au fost obținute în mod sistematic. 

62. UE a stabilit priorități specifice pentru sprijinul său pentru APSA. Comisia, SEAE și statele 

membre ale UE convin că este în interesul specific al UE să sprijine soluțiile africane la problemele 

                                                       

9  https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/apf-evaluation-2017-vol._1_en.pdf 
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legate de pace și securitate din Africa pentru stabilizarea Africii. Aceasta este activitatea principală 

a Arhitecturii africane pentru pace și securitate (APSA), pe care UE o sprijină. Acesta este un efort 

pe termen lung, ale cărui rezultate nu pot fi măsurate imediat.  

Din punct de vedere operațional, obiectivul UE urmează să fie realizat printr-o strategie formulată 

clar: foaia de parcurs a APSA pentru perioada 2016-2020. Punerea în aplicare a acestei foi de 

parcurs este sprijinită direct printr-o serie de programe, în special prin a treia fază aflată în curs a 

Programului de sprijin pentru APSA („APSA III”). Activitățile din cadrul APSA III sunt detaliate în 

continuare prin planuri de lucru anuale, care permit stabilirea priorităților pentru sprijinul UE și 

pentru o analiză comparativă a rezultatelor concrete față de obiective concrete. 

Pentru a obține aceste rezultate, Comisia acoperă o serie de activități, a căror punere în aplicare 

necesită acoperirea costurilor operaționale cum ar fi formarea, deplasările și salariile. Finanțarea 

acestor costuri a fost esențială pentru realizarea obiectivului principal al sprijinului UE. 

Contribuirea la salarii sau la alte costuri operaționale nu este o problemă în sine atât timp cât are 

legătură cu obținerea rezultatelor, deoarece aceasta face parte dintr-o strategie de sprijin mai amplă 

și deoarece este prezentată o strategie clară de ieșire. 

63. Comisia și SEAE consideră că reformele administrative la nivelul Uniunii Africane au început 

să producă rezultate. 

Comisia a acordat sprijin reformelor Comisiei Uniunii Africane prin contractarea de asistență 

tehnică specifică pentru consolidarea contabilității, a auditului intern, a achizițiilor publice și a 

gestionării activelor printre alte domenii prin două contracte specifice. Pentru mai multe detalii, a se 

vedea răspunsul la punctul 23. 

Recomandarea 1:  

Stimularea asumării APSA de către UA și reorientarea sprijinului UE 

Comisia și SEAE acceptă recomandarea. Cu toate acestea, în anumite condiții poate fi, totuși, 

oportun un sprijin ad-hoc pentru costurile operaționale. Contribuirea la salarii sau la alte costuri 

operaționale nu este o problemă în sine atât timp cât are legătură cu obținerea rezultatelor, deoarece 

aceasta face parte dintr-o strategie de sprijin mai amplă și deoarece este prezentată o strategie clară 

de ieșire. 

64. Contractele au fost semnate cu întârziere în principal din cauza unor cereri tardive și a unor 

informații adecvate insuficiente din partea organizațiilor care pun în aplicare ajutorul UE.  

În cele mai multe cazuri, întârzierile în contractare nu au împiedicat obținerea rezultatelor 

principale. De exemplu, semnarea tardivă a celui de-al doilea program de sprijin pentru APSA nu a 

împiedicat finalizarea foii de parcurs a APSA. 

În ceea ce privește aspectul monitorizării, o evaluare externă generală a Instrumentului financiar 

pentru pace în Africa pentru perioada 2014-2016 a fost efectuată în 2017 (raportul publicat în 

martie 2018). Aceasta cuprinde concluzii și recomandări specifice privind programele de 

consolidare a capacităților legate de APSA. Comisia și SEAE le vor lua în considerare pentru 

elaborarea programului de acțiune pentru perioada 2019-2020 al Instrumentului financiar pentru 

pace în Africa. 

Analizând utilizarea coerentă a instrumentelor financiare, au fost înregistrate progrese 

semnificative - în special dacă se ia în considerare complementaritatea dintre Instrumentul financiar 

pentru pace în Africa și programele indicative regionale (sistemele de monitorizare neoficială 

menționate la punctele 56 și 58, consultarea reciprocă în timpul grupurilor de sprijin privind 

calitatea, dar și dintre Instrumentul financiar pentru pace în Africa și IcSP și coordonarea ad-hoc 

menționată la punctul 58). 
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Recomandarea 2:  

Intervențiile ar trebui să se bazeze în mod consecvent pe rezultate 

Comisia acceptă această recomandare. 



Etapă Data 

Adoptarea planului de audit / Demararea auditului 24.1.2017 

Trimiterea oficială către Comisie (sau către o altă entitate 
auditată) a proiectului de raport 

27.4.2018 

Adoptarea raportului final după procedura contradictorie 26.6.2018 

Primirea răspunsurilor Comisiei (sau ale altei entități auditate) în 
toate versiunile lingvistice 

18.7.2018 

PDF ISBN 978-92-847-0402-6 doi:10.2865/381496 QJ-AB-18-016-RO-N

HTML ISBN 978-92-847-0337-1 doi:10.2865/067038 QJ-AB-18-016-RO-Q



Statele membre ale Uniunii Africane au înființat, în 2002, 
Arhitectura africană pentru pace și securitate (APSA), ca un 
răspuns structural pe termen lung la provocările în materie 
de pace și securitate de pe continentul african. Prin 
intermediul APSA, Uniunea Africană și organizații 
subregionale mandatate au acces la instrumente care le 
ajută să prevină, să medieze și să soluționeze conflicte. 
Curtea a examinat sprijinul acordat de UE pentru 
dezvoltarea APSA și a concluzionat că acesta a avut un 
efect slab și necesita o reorientare. Timp de mulți ani, 
APSA a rămas foarte dependentă de finanțarea oferită de 
donatori și sprijinul din partea UE a fost axat pe contribuția 
la costurile operaționale de bază ale APSA. Curtea 
formulează un număr de recomandări având ca scop 
îmbunătățirea abordării UE, astfel încât aceasta să 
stimuleze asumarea APSA de către Uniunea Africană, 
reorientarea sprijinului UE și o fundamentare sistematică 
pe rezultate a intervențiilor Comisiei.
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