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Potrivit auditorului extern al UE, sprijinul acordat de Uniunea 
Europeană ca urmare a cutremurului din 2010 din Haiti a fost 
conceput în mod corespunzător, însă implementarea sa nu a fost 
suficient de eficace 
Un raport publicat astăzi de Curtea de Conturi Europeană arată că, în ansamblu, sprijinul pentru 
reabilitare acordat de UE în urma cutremurului din 2010 din Haiti a fost conceput în mod corespunzător, 
vizând principalele nevoi ale țării. Totuși, programele nu au fost implementate într-un mod suficient de 
eficace și nu s-a realizat o corelare suficientă între ajutorul de urgență, reabilitare și dezvoltare. 

Hans Gustaf Wessberg, membrul Curții responsabil de raport, a declarat următoarele: „În eforturile depuse 
pentru a sprijini procesul de reabilitare și pentru a furniza un ajutor rapid, Comisia Europeană și alți donatori au 
întâmpinat obstacole serioase, fiind nevoiți să își gestioneze ajutorul în parteneriat cu autorități naționale slabe. 
Parteneriatul urmărea să încurajeze asumarea responsabilităților și să contribuie la emergența unui guvern care 
să funcționeze în mod corespunzător. Comisia a identificat și a abordat nevoile prioritare în materie de reabilitare 
și a adoptat o strategie solidă de cooperare și o repartizare adecvată a sarcinilor cu alți donatori principali, 
continuând, în același timp, să furnizeze sprijin pentru dezvoltarea socioeconomică pe termen lung a țării. Totuși, 
Comisia ar fi putut și ar fi trebuit să se asigure că implementarea sprijinului UE pe teren se realizează în mod mai 
eficace.” 

Curtea a constatat că, dintre cele 13 programe examinate, 10 își îndepliniseră realizările planificate sau erau 
susceptibile să le îndeplinească, deși aproape toate înregistrau întârzieri. Trei programe înregistraseră progrese 
limitate, printre acestea numărându-se și programul de sprijin bugetar general din cadrul celui de Al zecelea 
fond european de dezvoltare. Deși cunoștea foarte bine contextul dificil, Comisia nu a gestionat în mod suficient 
anumite riscuri semnificative pentru implementarea și realizarea obiectivelor sale stabilite în programe. 
Monitorizarea programelor s-a bazat pe un cadru adecvat, însă Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă 
nu au luat măsuri în timp util pentru consolidarea resurselor delegației UE din Haiti, care nu a avut capacitatea 
necesară pentru a efectua vizite la fața locului. Acestea ar fi fost deosebit de utile într-o situație marcată de 
schimbări rapide. 

Haiti este unul dintre statele cele mai fragile din lume, iar cutremurul care a lovit țara la 12 ianuarie 2010 a 
exacerbat situația în mod dramatic. În martie 2010, 55 de donatori au promis un ajutor pentru reabilitare și 
dezvoltare în valoare de 5,37 miliarde de dolari americani pentru perioada 2010-2012 și alte 2,96 miliarde pentru 
anul 2013 și perioada ulterioară. UE a fost unul dintre principalii donatori, cu o contribuție totală în valoare de 
1,23 miliarde de euro.  
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Note către editori: 

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului și prezintă constatările unor 
audituri selectate care au ca obiect domenii specifice ale bugetului UE sau aspecte specifice legate de gestiune. 

În cadrul acestui raport special (RS nr. 13/2014), intitulat „Sprijinul acordat de UE pentru reabilitare ca urmare a 
cutremurului din Haiti”, se examinează dacă sprijinul acordat de UE pentru reabilitare în această țară a fost 
conceput și implementat în mod corespunzător și dacă Comisia a realizat o corelare adecvată între ajutorul de 
urgență, eforturile de reabilitare și ajutorul pentru dezvoltare. 

În condițiile în care Haiti se afla încă în proces de redresare după furtunile din 2008, un cutremur cu 
magnitudinea de 7,0 grade pe scara Richter a lovit capitala și împrejurimile acesteia la 12 ianuarie 2010, curmând 
numeroase vieți omenești și provocând distrugeri masive. Aproximativ 230 000 de persoane și-au pierdut viața, 
300 000 de persoane au fost rănite, aproape 1,3 milioane de persoane au rămas fără locuință în Port-au-Prince și 
peste 500 000 de persoane au părăsit zona afectată de dezastru în căutarea unui refugiu în altă parte a țării. 
Condițiile sanitare precare, care s-au înrăutățit dramatic după cutremur, au facilitat izbucnirea unei epidemii de 
holeră. Principalele nevoi în materie de reabilitare au vizat reabilitarea urbană și locuințele, apa, instalațiile 
sanitare și igiena, sănătatea, securitatea alimentară și educația. În ciuda ajutorului financiar masiv și a eforturilor 
internaționale considerabile de furnizare a unui ajutor de urgență, la sfârșitul anului 2013, aproximativ 
210 000 de persoane trăiau încă în corturi în tabere. 

Curtea a constatat că, în ciuda eforturilor depuse de Comisie, nu a existat o corelare suficientă între ajutorul de 
urgență, reabilitare și dezvoltare. Comisia a utilizat în mod flexibil o serie de instrumente complementare și a 
creat programe de reabilitare distincte pentru a asigura legătura dintre ajutorul de urgență, reabilitare și 
dezvoltare. Totuși, ECHO și EuropeAid nu aveau o strategie de țară comună și clară pentru a optimiza sinergiile și 
a asigura o tranziție ușoară între activitățile lor respective. Administrația națională slabă și angajamentul 
insuficient al guvernului față de reformă au reprezentat obstacole importante în calea unei reabilitări eficace și a 
creării condițiilor necesare unei dezvoltări durabile. 

În scopul îmbunătățirii eficacității operațiunilor derulate de Comisie în contextul ulterior producerii unui dezastru 
sau într-o situație fragilă, Curtea formulează următoarele recomandări:  

• la începutul programelor și, după caz, în cursul implementării lor, Comisia ar trebui să evalueze 
probabilitatea de apariție și impactul potențial al principalelor riscuri la care este expusă îndeplinirea 
obiectivelor programelor și să adopte măsuri de prevenire sau de atenuare a acestor riscuri; 

• EuropeAid și ECHO ar trebui să adopte o strategie comună în ceea ce privește crearea unei legături 
între ajutorul de urgență, reabilitare și dezvoltare, pentru a asigura sinergii eficace între activitățile lor; 

• atunci când acordă sprijin bugetar, Comisia ar trebui, în coordonare cu alți donatori: 

a) să ofere un sprijin adecvat pentru consolidarea capacității și să se concentreze asupra principalelor 
funcții legate de gestiunea finanțelor publice, inclusiv asupra mecanismelor de asigurare a 
răspunderii și de combatere a corupției; 

b) să sprijine pregătirea în timp util a unui program adecvat de reformă în materie de gestiune a 
finanțelor publice; 

c) să stabilească, după caz, măsuri pe termen mai scurt pentru a se asigura că fondurile UE nu sunt 
risipite, deturnate în alte scopuri sau cheltuite în mod ineficient; 

• în cazurile în care au loc dezastre naturale sau alte evenimente similare, în special evenimente care 
afectează funcționarea unei delegații a UE, Comisia și SEAE ar trebui să dezvolte proceduri pentru 
asigurarea continuității activităților, inclusiv dispoziții privind realocarea de urgență a unor resurse de 
personal. 




