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Combaterea traficului de persoane în Asia de Sud și de 
Sud-Est: este necesară o reînnoire a priorităților, arată Curtea 
de Conturi Europeană 

Potrivit unui nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană, politica UE vizând 
combaterea traficului de persoane în Asia de Sud și de Sud-Est ar trebui să fie mai relevantă 
pentru nevoile regiunii și ar trebui stabilit un nou set de priorități în materie. 

Uniunea Europeană este deosebit de vulnerabilă la fenomenul traficului de persoane întrucât 
reprezintă o destinație atractivă pentru victimele care provin dintr-o mare diversitate de țări. Chiar 
dacă lupta împotriva traficului de persoane continuă să reprezinte o responsabilitate a statelor 
membre, UE se angajează, la rândul ei, să combată acest fenomen, acordând statelor membre sprijin 
în acest sens.  

Auditorii Curții au examinat eficacitatea sprijinului acordat de UE pentru lupta împotriva traficului de 
persoane în Asia de Sud și de Sud-Est în cursul perioadei 2009-2015, valoarea totală a acestui sprijin 
ridicându-se la 31 de milioane de euro. Asia, cea mai populată regiune din lume, este totodată 
regiunea de origine a unei importante părți a victimelor traficului de persoane transregional.  

Auditorii Curții au constatat că, deși cadrul de politică al UE în ceea ce privește traficul de persoane 
asigură o abordare globală în lupta împotriva acestui fenomen, unele aspecte nu sunt încă pe deplin 
dezvoltate și nici relevante pentru regiunile în cauză. Dialogul pe tema drepturilor omului este 
deosebit de util, printre celelalte instrumente utilizate numărându-se și sprijinul furnizat forumurilor 
constituie la nivel regional. Cu toate acestea, UE nu a încheiat deocamdată niciun parteneriat nou care 
să vizeze exclusiv lupta împotriva traficului de persoane cu niciuna dintre țările din Asia de Sud și de 
Sud-Est. 

„Traficul de ființe umane este o infracțiune foarte profitabilă, o încălcare flagrantă a drepturilor 
omului și o amenințare la adresa securității mondiale”, a declarat doamna Bettina Jakobsen, membra 
Curții de Conturi Europene responsabilă de raport. „UE trebuie să își definească mai bine prioritățile 
atunci când decide cu privire la modalitatea în care își va utiliza resursele disponibile, precum și atunci 
când decide cu privire la destinația lor, astfel încât nivelul de activitate să corespundă cu nivelul 
angajamentelor sale financiare.” 
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Majoritatea proiectelor examinate au generat unele rezultate pozitive, deși sustenabilitatea lor 
constituia un motiv de îngrijorare. Din 2009, lupta împotriva traficului de persoane în regiunile vizate 
s-a îmbunătățit în general, chiar dacă există diferențe semnificative de la o țară la alta. Cu toate 
acestea, auditorii Curții consideră că este dificil să se stabilească o legătură între această ameliorare 
de ansamblu și rezultatele obținute de acțiunile UE. 

Curtea formulează o serie de recomandări în atenția Comisiei Europene și a Serviciului European de 
Acțiune Externă pentru a spori relevanța cadrului strategic privind combaterea traficului de persoane 
pentru Asia de Sud și de Sud-Est și pentru a maximiza impactul proiectelor, după cum urmează: 

• să actualizeze prioritățile, ținând cont de rezultatele obținute până în prezent și de gradul de 
răspândire a acestui fenomen în diferitele țări/regiuni; 

• să se asigure că sunt disponibile date suficiente și comparabile privind activitățile sprijinite în 
vederea combaterii traficului de persoane; 

• să dezvolte obiective și ținte clare, care să poată fi transpuse în orientări operaționale mai 
detaliate; 

• să identifice acele obiective care sunt cel mai bine îndeplinite prin intermediul proiectelor sau 
prin utilizarea altor instrumente; 

• să includă criterii de selecție care să favorizeze o abordare globală și posibilitatea de a obține 
interacțiuni și sinergii între proiecte și alte instrumente; 

• să evalueze tipul și dimensiunea granturilor care se potrivesc cel mai bine cu forța și 
capacitatea societății civile din țara respectivă; 

• să se asigure că rezultatele estimate sunt realiste din punctul de vedere al termenelor de 
realizare, al bugetului disponibil și al capacității partenerilor, punându-se un accent mai mare asupra 
sustenabilității. 

 

Note către editori 

Traficul de persoane înseamnă recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea de 
persoane prin recurgere la forță, prin fraudă sau prin alte forme de constrângere în scopul exploatării. 
Majoritatea victimelor sunt femei sau fete. Cele mai răspândite forme de exploatare sunt munca 
forțată și exploatarea sexuală, urmate de munca forțată a copiilor, prelevarea de organe și căsătoria 
forțată (impusă). 

Conform estimărilor Oficiului European de Poliție (Europol), sumele încasate anual din această 
activitate se ridică la peste 29 de miliarde de euro. Deși lipsa unor date statistice fiabile face dificilă 
stabilirea cu exactitate a amplorii traficului de persoane, se estimează că 46 de milioane de persoane 
sunt prinse în capcana acestei forme de sclavie modernă. 

Tratatul de la Lisabona a consolidat rolul Comisiei Europene în ceea ce privește coordonarea și 
direcționarea răspunsului UE la această problemă. În 2011, a fost adoptată o directivă în acest 
domeniu, iar la scurt timp după aceasta a fost publicată o strategie vizând eradicarea traficului de 
persoane pentru perioada 2012-2016. Strategia este completată de un număr de alte documente de 
politică, în care se pun bazele abordării UE în materie de combatere a traficului de persoane. Pentru 
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perioada de după 2016 nu a fost prezentată încă nicio strategie în acest domeniu. 

• Exemple de proiecte cu obiective și indicatori slab definiți 

Un proiect derulat în Filipine aborda probleme precum violența domestică și traficul de persoane în 
comunitățile urbane sărace. Obiectivele sale generale erau de „a contribui la un mediu de guvernanță 
axat pe drepturile omului […]” și de „a consolida capacitățile femeilor de a-și face recunoscute și 
respectate drepturile fundamentale”. Aceste obiective nu sunt însă suficient de măsurabile sau de 
precise. 

Unul dintre indicatorii unui proiect implementat în India se referea la reducerea costului mediu per 
lucrător emigrant. Cu toate acestea, la momentul prezentării propunerii aferente acestui proiect, 
costul mediu al emigrării nu putea fi decât vag estimat pe baza unui studiu efectuat în 2008 de către 
o altă agenție și pe baza unor date empirice neverificate. 

• Exemple privind lipsa unei aproprieri/unui angajament 

Obiectivul unui proiect din Indonezia era de a sprijini implementarea unui plan național de combatere 
a traficului de persoane. Din cauza lipsei de asumare a unui angajament politic în acest sens, întâlnirile 
cu înalți funcționari din guvern nu au mai avut loc astfel cum se prevăzuse și au trebuit să fie înlocuite 
cu întâlniri cu funcționari de la nivelul administrației locale. 

Un proiect desfășurat în Bangladesh avea drept obiectiv atenuarea problemei privind migrația copiilor 
din zonele rurale către zonele urbane. Aplicația informatică pentru înregistrarea copiilor nu a fost însă 
activată de guvern înainte de finalizarea proiectului. 

Raportul special nr. 9/2017: „Sprijinul acordat de UE pentru lupta împotriva traficului de persoane în 
Asia de Sud și de Sud-Est” este disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții (eca.europa.eu). 
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