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Sprijinul acordat de UE pentru Arhitectura africană pentru 
pace și securitate: un efect slab și o nevoie de o reorientare, 
arată Curtea de Conturi Europeană 
Sprijinul financiar furnizat de UE pentru Arhitectura africană pentru pace și securitate (APSA) a avut un 
efect slab și necesită o reorientare, se arată într-un nou raport publicat de Curtea de Conturi 
Europeană. Potrivit Curții, timp de mulți ani, APSA a rămas foarte dependentă de finanțarea oferită de 
donatori și sprijinul din partea UE a fost axat mai degrabă pe contribuția la costurile operaționale de 
bază ale APSA decât pe măsuri de consolidare a capacității acesteia.  

APSA a fost înființată de statele membre ale Uniunii Africane ca un răspuns pe termen lung la 
provocările în materie de pace și securitate de pe continentul african. Prin intermediul APSA, Uniunea 
Africană și organizații de la nivel regional au acces la instrumente care le ajută să prevină, să gestioneze 
și să soluționeze conflicte. 

Curtea a evaluat sprijinul de care a beneficiat APSA din partea UE. Au fost examinate contracte încheiate 
de Comisia Europeană în perioada 2014-2016, în valoare totală de peste 100 de milioane de euro.  

Curtea a concluzionat că sprijinul acordat de UE pentru APSA a avut un efect slab și necesita 
o reorientare. Deși există un cadru strategic amplu, Curtea a constatat că sprijinul UE fusese în principal 
axat pe contribuția la costurile operaționale de bază ale APSA. În opinia Curții, din cauza deficitului de 
contribuții din partea statelor membre ale Uniunii Africane, APSA depinde de mulți ani și în mare măsură 
de sprijinul donatorilor.  

„Părțile interesate și donatorii au așteptări mari în ceea ce privește APSA”, a declarat domnul Juhan 
Parts, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de raport. „Potrivit constatărilor Curții însă, 
capacitatea componentelor APSA variază considerabil și este confruntată cu lipsa unui angajament 
politic din partea unora dintre statele membre ale Uniunii Africane, precum și cu lipsa unei direcționări 
precise a finanțării din partea UE. Este nevoie de obiective clare în ceea ce privește consolidarea 
capacităților pentru a se putea obține rezultate din punctul de vedere al creșterii gradului de pace și de 
securitate în Africa.” 
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Curtea consideră că UE nu a stabilit priorități clare pentru sprijinul acordat APSA și strategia sa nu era 
însoțită de o viziune pe termen lung. În perioada auditată, UE nu s-a concentrat suficient pe 
asigurarea trecerii de la un ajutor pentru plata salariilor la un sprijin centrat pe consolidarea 
capacităților. UE a sprijinit planurile Uniunii Africane de obținere a independenței financiare, pentru 
ca aceasta din urmă să poată prelua o proporție din ce în ce mai mare din costurile operaționale ale 
APSA. Totuși, punerea în aplicare a acestor planuri se afla încă într-o etapă incipientă. 

Curtea a constatat că punerea în aplicare a sprijinului din partea UE era afectată de întârzieri, de 
incoerența în utilizarea instrumentelor de finanțare și de caracterul insuficient al informațiilor privind 
rezultatele obținute. 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 avuseseră rezultate parțiale, iar unul nu obținuse niciun rezultat. În cinci cazuri, din 
cauza întârzierilor în implementare, Curtea nu a putut evalua dacă s-au obținut sau nu rezultatele 
preconizate pentru contractele respective. În plus, întârzierile în ceea ce privește contractarea, 
finanțarea retroactivă și lipsa de informații privind rezultatele au îngreunat furnizarea sprijinului de 
către UE.  

Curtea formulează următoarele recomandări: 

• Comisia Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă 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. 

• Comisia ar trebui să se asigure că intervențiile sunt bazate în mod consecvent pe rezultate, să 
reducă atât întârzierile în ceea ce privește contractarea, cât și finanțarea retroactivă, să 
îmbunătățească monitorizarea și să utilizeze în mod coerent instrumentele de finanțare. 

Notă către editori 

Uniunea Africană a fost înființată în 2000, ca succesoare a Organizației pentru Uniunea Africană. 
Protocolul privind instituirea Consiliului pentru pace și securitate al Uniunii Africane, adoptat de 
statele membre ale Uniunii Africane în 2002, definește structura, obiectivele și principiile APSA. 
În 2017, toate cele 55 de țări din Africa erau membre ale Uniunii Africane.  

Raportul special nr. 20/2018, intitulat „Arhitectura africană pentru pace și securitate: este necesară 
reorientarea sprijinului din partea UE”, este disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții 
(eca.europa.eu). 

Curtea prezintă rapoartele sale speciale Parlamentului European și Consiliului UE, precum și altor 
părți interesate, cum ar fi parlamentele naționale, părțile interesate din sectoarele economice vizate 
și reprezentanții societății civile. Marea majoritate a recomandărilor pe care Curtea le formulează în 
rapoartele sale sunt puse în practică. Acest nivel ridicat de acceptare a recomandărilor subliniază 
beneficiile pe care activitatea Curții le aduce cetățenilor UE. 
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