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Ajutorul furnizat de UE pentru regiunea Marilor Lacuri 
Africane își atinge scopul urmărit, însă poate fi 
considerat prea costisitor, potrivit Curții de Conturi 
Europene 
După cum se arată într-un nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană, ajutorul 
umanitar furnizat de UE refugiaților afectați de conflictele din zona Marilor Lacuri Africane 
răspunde provocărilor identificate, însă se poate considera că punerea sa în aplicare este prea 
costisitoare. În pofida mediului de lucru dificil, ajutorul furnizat de UE a adus o contribuție 
semnificativă la remedierea problemelor existente, însă modul în care acest ajutor este 
gestionat este afectat de unele deficiențe, potrivit Curții. Sunt necesare mai multe informații 
din partea ONU și a agențiilor sale partenere referitor la modul în care banii afectați acestui 
domeniu sunt cheltuiți. 

Curtea de Conturi Europeană a examinat sprijinul umanitar furnizat de Comisia Europeană în Republica 
Democratică Congo, Uganda, Rwanda, Burundi și Tanzania în perioada 2011-2015, sprijin care s-a ridicat la 
aproximativ 300 de milioane de euro. Curtea a concluzionat că acest ajutor umanitar a fost, în general, 
gestionat în mod eficace. Cu toate acestea, într-un context în care nevoile umanitare sunt din ce în ce mai 
intense și posibilitățile de finanțare sunt din ce în ce mai reduse, aspectul eficienței este cu atât mai 
important. Bugetele examinate nu erau suficient de detaliate și nu se realizaseră evaluări pentru a se stabili 
dacă propunerile de costuri erau sau nu rezonabile. În jur de jumătate din ajutorul acordat de UE a fost 
implementat prin intermediul agențiilor ONU, iar în cazurile în care ONU a subcontractat activitățile sale, 
nu era disponibilă nicio informație privind nivelul ajutorului efectiv cheltuit pentru beneficiari. 

„Mă îngrijorează faptul că Comisia nu dispune de cifrele de care are nevoie pentru a verifica dacă ajutorul 
este implementat în cel mai eficient și mai economic mod cu putință” a declarat domnul Karel Pinxten, 
membrul Curții de Conturi Europene responsabil de acest raport. „Cu cât firul de trasabilitate dintre banii 
proveniți de la contribuabilul din UE și cei ce au nevoie de aceștia este mai lung, cu atât devine mai dificilă 
urmărirea lui. Comisia ar trebui să facă presiuni asupra agențiilor ONU, precum Înaltul Comisariat al 
Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) și Programul Alimentar Mondial, precum și asupra ONG-urilor, 
ca acestea să furnizeze mai multe informații cu privire la modul în care sumele acordate de UE sunt 
cheltuite. În caz contrar, acest ajutor riscă să devină prea costisitor.” 

http://www.eca.europa.eu/�
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Curtea a constatat că nu existau suficiente probe documentare pentru stabilirea priorităților geografice și 
pentru evaluarea propunerilor de proiecte. Prin urmare, nu a fost posibil să se determine dacă proiectele 
selectate respectau criteriile relevante și dacă au fost selectate proiectele cele mai adecvate. 

Cadrul de monitorizare era corespunzător, având în vedere mediul de lucru dificil. Totuși, rapoartele din 
partea partenerilor au fost adesea tardive, iar acest lucru a subminat utilitatea lor. Experiența personalului 
de pe teren al Comisiei a fost utilă pentru partenerii finanțați, însă rapoartele întocmite în urma vizitelor pe 
teren nu erau suficient de cuprinzătoare. Dat fiind că urmărirea problemelor semnalate nu a fost 
înregistrată în mod adecvat, nu a fost posibil să se garanteze că aceste probleme au fost soluționate în mod 
satisfăcător. La un nivel mai global, nu există nicio raportare cu privire la planul de punere în aplicare 
a ajutorului umanitar (HIP) pentru a oferi o imagine de ansamblu a rezultatelor și a lecțiilor învățate. 

Rezultatele obținute, în ansamblu, în cadrul proiectelor examinate au fost satisfăcătoare. Cu toate acestea, 
unul dintre parteneri a reușit să utilizeze aproape în integralitate bugetul disponibil, însă nu a realizat decât 
un mic procent din rezultatele planificate. În câteva cazuri, justificarea oferită pentru prelungirea 
termenelor și pentru suplimentarea bugetelor nu era evidentă. Deși necesitatea creării unei legături între 
ajutorul de urgență, reabilitare și dezvoltare este larg acceptată de către Comisie și de către alți donatori, 
există foarte puține exemple în care această legătură este materializată. În opinia Curții, dacă nu se 
urmărește atingerea acestui obiectiv în mod activ, există pericolul ca eventualele oportunități de a trece de 
la ajutorul umanitar la asistența pentru dezvoltare să fie ratate. 

Note către editori 

Regiunea Marilor Lacuri Africane a cunoscut, în ultimele decenii, unele dintre cele mai grave conflicte de pe 
continentul african. În partea de est a Republicii Democratice Congo, o serie de grupări armate continuă să 
comită acte de încălcare a drepturilor omului: extorcări și jafuri însoțite de violență, inclusiv violuri, răpiri și 
recrutarea de copii-soldați. Criza umanitară rezultată în Republica Democratică Congo este una dintre cele 
mai complexe și mai lungi situații de urgență din lume într-o țară care se numără printre cele mai sărace de 
pe glob. 

Există un număr estimativ de 1,6 milioane de persoane strămutate în interiorul Republicii Democrate 
Congo și aproximativ 437 000 de refugiați congolezi în țările învecinate, și anume în Burundi, Rwanda, 
Uganda și Tanzania. Tulburările din Burundi din 2015 au dus la creșterea cifrei globale a refugiaților cu încă 
aproximativ 236 000. Ajutorul UE constă în furnizarea de adăposturi, de hrană, de asistență medicală și de 
alte servicii de bază. Comisia lucrează în strânsă cooperare cu organizații neguvernamentale, cu agenții ale 
Organizației Națiunilor Unite și cu alte organizații internaționale. 

În acest raport, Curtea formulează observații cu privire la o gamă largă de aspecte și, deși concluzia globală 
este una pozitivă, Curtea consideră că există un număr de probleme importante care trebuie remediate în 
viitorul apropiat. 

Prin urmare, Curtea formulează următoarele recomandări care să permită Comisiei să își îmbunătățească 
gestionarea ajutorului umanitar în regiunea Marilor Lacuri Africane și dincolo de limitele acesteia. Astfel: 

• Comisia ar trebui să asigure un nivel mai mare de transparență în cadrul procedurii de selecție 
a proiectelor. 

• Costurile propunerilor de proiecte ar trebui să fie mai bine analizate înainte de acceptarea lor. 
• Comisia ar trebui să clarifice măsura în care sunt soluționate problemele semnalate ca trebuind să 

fie urmărite. 
• Raportarea în mod exhaustiv și în timp util din partea partenerilor și a personalului de pe teren ar 

trebui să permită luarea unor măsuri prompte. 
• Comisia ar trebui să introducă un sistem de raportare global privind planul de punere în aplicare 

a ajutorului umanitar. 
• Comisia ar trebui să stabilească o legătură clară între rezultatele obținute de proiecte și evaluarea 

utilizată pentru efectuarea plății. 
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• Prelungirile duratei de implementare și fondurile suplimentare acordate proiectelor ar trebui să 
fie justificate în mod clar. 

• Comisia ar trebui să acorde întâietate creării unei legături între ajutorul de urgență, reabilitare și 
dezvoltare. 

Raportul special nr. 15/2016, intitulat „A gestionat Comisia în mod eficace ajutorul umanitar furnizat 
populațiilor afectate de conflicte în regiunea Marilor Lacuri Africane?”, este disponibil în 23 de limbi ale UE. 

 


