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1. Angajamente globale 

În 2016, Uniunea Europeană a început să se implice în discuții privind Viitorul Europei, punerea în 
aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și a celor 17 obiective de dezvoltare durabilă 
(ODD) ale acesteia, stabilite în cadrul Adunării Generale a ONU din 2015 și, de asemenea, a elaborat 
o Strategie globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene (Strategia globală). 

Pe parcursul anului 2016, UE și statele sale membre au rămas cel mai mare furnizor de finanțare 
pentru dezvoltare din lume, asigurând mai mult de jumătate din asistența oficială pentru 
dezvoltare (AOD) la nivel global. Numai Comisia Europeană a cheltuit pentru AOD peste 
10,3 miliarde de euro, în numele UE, în vederea reducerii sărăciei în lume, a asigurării unei 
dezvoltări economice, sociale și de mediu durabile și promovării democrației, statului de drept, 
bunei guvernanțe și respectului pentru drepturile omului. 

Ca răspuns la numeroasele dezastre naturale și antropice survenite în anul 2016, bugetul UE pentru 
ajutor umanitar din anul 2016 a atins maximul istoric, și anume 2,3 miliarde de euro (inclusiv 
suplimentări pentru FED), oferind ajutor de urgență sub formă de alimente, adăpost, protecție, 
asistență medicală și apă curată, printre altele, unui număr de peste 120 de milioane de persoane 
din peste 80 de țări.  

Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene (Strategia globală)  

Strategia globală din anul 2016 vizează crearea unei „viziuni comune” și a unei „acțiuni comune” 
pentru o „Europă mai puternică”1. Strategia conturează interesele și principiile de bază ale UE și 
furnizează o foaie de parcurs pentru o UE mai credibilă, mai responsabilă și mai promptă la nivel 
mondial, care va ghida acțiunile UE timp de mulți ani de acum înainte. Obiectivele acțiunii externe a 
UE și viziunea Agendei 2030 sunt în deplină coerență, iar ODD vor reprezenta o dimensiune 
transversală pentru punerea în aplicare a Strategiei globale a UE. 

În acord cu această strategie, UE s-a axat, în 2016, pe cele cinci domenii prioritare de politică: 
investiții în reziliența statelor și societăților din vecinătatea de est și de sud a Europei și elaborarea 
unei abordări integrate a conflictelor și a crizelor; consolidarea securității și a apărării; consolidarea 
legăturilor dintre politica internă și cea externă, acordând o atenție specială migrației; actualizarea 
strategiilor regionale și tematice existente sau elaborarea unora noi; și intensificarea eforturilor 
diplomatice publice. 

Un actor mai puternic pe plan mondial 

UE depune eforturi continue pentru pacea mondială, conducând și sprijinind negocieri în vederea 
reducerii tensiunilor din întreaga lume. În 2016, printre acestea s-au numărat inițierea punerii în 
aplicare a acordului internațional istoric privind programul nuclear al Iranului și acordul de pace 
dintre guvern și mișcarea Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) din Columbia.  

Pe parcursul anului, UE a jucat în continuare un rol important și în eforturile internaționale de 
abordare a crizelor din Ucraina și a colaborat cu partenerii săi internaționali pentru a furniza sprijin 
în Siria, Irak și Libia împotriva activităților Da’esh. 

Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace (IcSP)2 este unul dintre instrumentele prin care UE 
își poate îndeplini rolul de „Actor mai puternic pe plan mondial”, sporind eficiența și coerența 
acțiunilor Uniunii în domenii precum răspunsul la crize, prevenirea conflictelor, consolidarea păcii și 
pregătirea pentru crize, precum și în abordarea amenințărilor globale și transregionale. 

Acțiunile de răspuns la crize permit o reacție imediată la evenimente neprevăzute și reprezintă un 
activ important, care ajută UE să instituie rapid proiecte politice utile în procesele diplomatice 

                                                            
1 http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf  
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R0230.  

http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R0230.
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sensibile și în situațiile de conflict, precum și să creeze noi căi pentru dialog și rezolvarea 
conflictelor.  

De asemenea, acest instrument satisface nevoia de a furniza sprijin pentru construirea și 
consolidarea capacității societății civile și a altor organizații implicate în procesul de consolidare a 
păcii.  

 
De asemenea, UE a sporit gradul de reziliență și de pregătire a țărilor terțe, astfel încât acestea să își 
poată proteja propriile active strategice atunci când sunt amenințate de diverse atacuri hibride 
potențiale, de la terorism la crimă organizată, precum și capacitatea de combatere a riscurilor 
chimice, biologice, radioactive și nucleare (CBRN), după cum se arată în Comunicarea comună 
privind contracararea amenințărilor hibride3. 
 

Un nou consens privind dezvoltarea  

În septembrie 2015, comunitatea internațională a reacționat la noile tendințe și la provocările 
globale emergente adoptând Agenda 2030 și cele 17 obiective de dezvoltare durabilă ale acesteia4.  

Ca răspuns la aceasta, Comisia Europeană a prezentat, în 2016, o propunere privind un nou consens 
european privind dezvoltarea5, care aliniază politica de dezvoltare a UE cu Agenda 2030, luând în 
considerare Agenda de acțiune de la Addis Abeba și Acordul de la Paris privind schimbările climatice. 
Noul consens european privind dezvoltarea, semnat în iunie 2017, după discuții trilaterale cu 
Parlamentul European și cu Consiliul, furnizează o viziune și un cadru comun pentru acțiuni în 
vederea cooperării pentru dezvoltare, pentru Uniunea Europeană și statele sale membre.  

Acesta promovează o abordare coerentă privind persoanele, planeta, prosperitatea, pacea și 
parteneriatul (cele 5 „P”-uri ale Agendei 2030). Eradicarea sărăciei rămâne obiectivul principal, 
integrând în mod cuprinzător dimensiunile sociale, economice și de mediu ale dezvoltării durabile. 
Consensul privind dezvoltarea reafirmă angajamentul UE față de coerența politicilor în favoarea 
dezvoltării (CPD), pentru care este nevoie să fie luate în considerare obiectivele cooperării pentru 
dezvoltare în politici care este probabil să afecteze țările în curs de dezvoltare, ca o contribuție 
importantă pentru atingerea ODD-urilor în țările partenere. 

Acțiuni ulterioare Acordului de la Cotonou 

Actualul Acord de parteneriat de la Cotonou încheiat între UE și 79 de țări din Africa, zona Caraibilor 
și Pacific (ACP) va expira în 2020. Acest acord este cel mai mare, mai cuprinzător și mai de durată 
parteneriat geografic din lume. El a contribuit la reducerea sărăciei, la creșterea stabilității și la 
integrarea țărilor ACP în economia globală. 
 
Elaborată ca urmare a unor consultări ample, Comunicarea comună din anul 2016 „Un parteneriat 
reînnoit cu țările din Africa, zona Caraibilor și Pacific”6 a stabilit bazele necesare pentru crearea unui 
parteneriat politic reînnoit și mai puternic cu țările ACP, întemeiat pe un parteneriat autentic și în 
condiții de egalitate și pe găsirea de soluții comune la preocupări comune. 

Egalitatea de gen 

De la înființarea sa, UE a fost preocupată de problema egalității de gen și de drepturile și 
emanciparea femeilor și fetelor. Planul de acțiune pentru egalitatea de gen în relațiile externe 

                                                            
3 JOIN (2016) 18 final, 6.4.2016. 
4 Transformarea lumii în care trăim: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, rezoluție adoptată de Adunarea 
Generală a ONU la 25 septembrie 2015 (UNGA A-RES-70-1). 
5
 Textul final: JO 2017/C 210/01, 30 iunie 2017. 

6 JOIN(2016) 52 final, 22.11.2016. 
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2016-20207 instituie un cadru de acțiune ambițios, pentru a sprijini includerea perspectivelor de gen 
în toate programele, politicile și dialogurile politice ale UE cu țările partenere și în negocierile 
internaționale, precum și pentru consolidarea parteneriatelor cu toate părțile interesate relevante. 
Acesta acoperă patru piloni principali: asigurarea integrității fizice și psihologice a fetelor și a 
femeilor, inclusiv prin combaterea tuturor formelor de violență și a practicilor nocive; emanciparea 
economică și socială; consolidarea participării și a libertății de exprimare a femeilor; și schimbarea 
culturii instituționale.  

În 2016 a fost stabilit contextul acțiunilor, de exemplu prin studii de analiză la nivel național. 

Integrarea perspectivei de gen în Zambia 

Cooperarea pentru dezvoltare cu Zambia, mai precis prin intermediul portofoliului Fondului 
european de dezvoltare (FED), demonstrează bune practici în consolidarea integrării perspectivei de 
gen, printr-o atenție constantă acordată egalității de gen la nivelul diferitelor programe și activități. 
De exemplu, atenția acordată comerciantelor din sectorul agricol, prioritizarea problemelor de gen 
în cadrul guvernanței și integrarea problemelor legate de gen în dialogul pe teme de politică.  

 

Energia durabilă și schimbările climatice 

Inițiativa emblematică a UE, Alianța mondială împotriva schimbărilor climatice (AMSC), și-a 
actualizat strategia pentru a reflecta Acordul de la Paris privind schimbările climatice și Agenda 2030 
și a organizat un eveniment global de învățare la Bruxelles în luna septembrie, care a atras peste 
250 de participanți din 45 de țări. AMSC a aprobat șapte noi acțiuni la nivel de țară în 2016, acordând 
în continuare sprijin celor mai vulnerabile țări [statele insulare mici în curs de dezvoltare (SIDS) și 
țările cel mai puțin dezvoltate]. În total, contribuțiile din partea UE și ale statelor sale membre 
pentru sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră 
și a combaterii efectelor schimbărilor climatice s-au ridicat la 20,2 miliarde de euro în 2016 (din care 
2,7 miliarde de euro din bugetul UE și din Fondul european de dezvoltare, iar 1,9 miliarde de euro de 
la Banca Europeană de Investiții)8. 

În cadrul instrumentului de parteneriat9, UE a adoptat în continuare noi acțiuni climatice cu 
parteneri strategici precum China, Brazilia, Mexic și Coreea De Sud. Aceste acțiuni sprijină rolul UE 
de lider global în abordarea schimbărilor climatice și în sprijinirea tranziției către economii cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon. 

Școli de agricultură în Malawi 
Pentru a aborda problema schimbărilor climatice în Malawi și a promova o agricultură rezilientă, 
AMSC a dezvoltat școli de agricultură pentru susținerea agriculturii durabile. Utilizând abordarea 
învățării prin practică, fermierii au învățat să își mărească și să își diversifice productivitatea, s-a 
redus degradarea solurilor și s-au desfășurat activități sociale integrate în vederea asigurării 
coeziunii. Proiectul vine în sprijinul a 43 000 de persoane vulnerabile din 7 200 de gospodării din 
patru districte. 

 

Comisia Europeană lucrează pentru a îmbunătăți accesul la surse fiabile și durabile de energie, ca 
motor „verde” al creșterii. Prin angajamentele asumate în anul 2016, Comisia Europeană își propune 
îmbunătățirea accesului la energie pentru 40 de milioane de persoane din întreaga lume (30 de 
milioane în Africa), creșterea volumului de energie din surse regenerabile cu 6,5 gigawați (GW) la 

                                                            
7 SWD(2015) 182 final, 21.9.2015; Concluziile Consiliului 13183/15, 26.10.2015. 
8 http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/10/17/climate-finance-eu/  
9 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32014R0234  

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/10/17/climate-finance-eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32014R0234
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nivel global și cu 5 GW în Africa și economisirea a 15 milioane de tone la nivel global (11 tone în 
Africa) de emisii de dioxid de carbon, anual, până în 2020.  

 

Drepturile omului și buna guvernanță 

În 2016, UE a derulat dialoguri și consultări privind drepturile omului cu 43 de țări și grupări 
regionale partenere și a continuat să sprijine organizațiile societății civile dedicate drepturilor omului 
și pe apărătorii drepturilor omului. 

A fost introdusă o nouă abordare multisectorială pentru combaterea corupției. Aceasta va consolida 
în continuare legăturile între diferite sectoare (justiție, reforma administrației publice, reforma 
sectorului securității, îmbunătățirea mediului de afaceri și reforma vamală) și actori care exercită un 
anumit tip de funcție de supraveghere și control (societatea civilă, mass-media, denunțătorii, 
instituțiile supreme de audit și parlamentele).  

Buna guvernanță în Benin 

Pe baza recomandărilor Transparency International, Contractul pentru buna guvernanță și 
dezvoltare pentru Benin, lansat de Comisia Europeană în 2016, unifică sub același acoperiș 
sprijinul pentru gestionarea finanțelor publice, justiție și sectorul privat, pentru a îmbunătăți 
mecanismele generale de integritate din Benin. 

 

Sprijinirea țărilor partenere în transformarea sistemelor de securitate este un element fundamental 
pentru îmbunătățirea guvernanței. Susținerea libertăților fundamentale și evaluarea într-o manieră 
participativă a nevoilor de securitate ale diferitelor grupuri, inclusiv ale celor mai vulnerabile grupuri, 
sunt unele dintre obiectivele-cheie ale noului cadru strategic al UE pentru sprijinirea Reformei 
sectorului de securitate (RSS)10.  

Finanțarea dezvoltării 

Pentru atingerea ODD-urilor, mai ales în țările în curs de dezvoltare, va fi nevoie, pe lângă politici 
viabile, de investiții majore. AOD sub formă de granturi rămâne esențială, însă ea trebuie completată 
cu alte instrumente și surse de finanțare precum mobilizarea resurselor interne sau investiții private. 
Agenda pentru acțiuni inovatoare, convenită în 2015 în cadrul celei de a Treia Conferințe 
internaționale privind finanțarea dezvoltării de la Addis Abeba11, care abordează toate sursele de 
finanțare și se referă la cooperarea în domenii precum tehnologia, știința, inovarea, comerțul și 
consolidarea capacităților, a început să fie pusă în aplicare în 2016. 

Propunerea de Plan european de investiții externe (PIE)12 ilustrează în mod clar angajamentul pe 
care UE și l-a asumat cu convingere, și anume acela de a pune în aplicare această agendă. Prin PIE se 
concretizează noua filosofie a agendei care constă în diversificarea mijloacelor de punere în aplicare 
în vederea atingerii ODD-urilor. Noul fond european pentru dezvoltare durabilă va fi principalul 
instrument prin care UE va atrage investiții private și publice pentru țările sărace și fragile. Acesta 
reprezintă un mod integrat de lucru cu țările partenere ale UE, cu statele membre, cu instituțiile 
financiare internaționale, cu alți donatori și cu sectorul privat pentru a îmbunătăți investițiile în 
Africa și în vecinătatea UE, pentru a promova crearea unor locuri de muncă decente și dezvoltarea 
durabilă și a combate cauzele esențiale ale migrației neregulamentare și ale strămutărilor forțate.   

                                                            
10

 JOIN(2016) 31 final, 5.7.2016. 
11 https://www.un.org/esa/ffd/ffd3/ 
12 Comunicarea Comisiei COM(2016) 581final; http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3006_ro.htm 
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2. Impactul global  

Migrația și mobilitatea 

În 2016, UE și-a intensificat eforturile pentru a-și respecta angajamentele în ceea ce privește 
migrația și mobilitatea, în acord cu Agenda europeană privind migrația din 201513. Serviciile 
Comisiei Europene au reacționat la situațiile imediate create de afluxul semnificativ de refugiați și 
migranți, abordând totodată cauzele fundamentale ale migrației. Abordarea provocărilor – și a 
oportunităților – pe termen mai lung ale migrației și ale strămutărilor forțate face parte din politica 
și cooperarea integrată pentru dezvoltare a UE.  

Pentru a aborda provocările generate de creșterea numărului de migranți și refugiați, care își riscă 
viața pentru a ajunge în Europa, UE a luat o serie de măsuri. În urma Declarației UE-Turcia din 
18 martie 201614 și a închiderii efective a rutei prin Balcanii de Vest, numărul de traversări și de vieți 
pierdute a scăzut semnificativ. În pofida acestor eforturi, în 2016 s-a înregistrat cel mai mare număr 
de decese în rândul migranților și refugiaților ce se îndreptau către Europa, numărul de decese pe 
ruta central-mediteraneeană din Libia fiind în creștere rapidă. UE și-a intensificat sprijinul și dialogul 
cu toate părțile interesate active pe probleme legate de migrație în Libia, în vederea îmbunătățirii 
gestionării fluxurilor de migranți. 

Noul cadru de parteneriat, orientat către rezultate15, a fost lansat în iunie 2016, instituind o nouă 
abordare a UE privind migrația, prin consolidarea cooperării cu țările sale partenere prioritare. 
Combinând măsuri imediate și pe termen lung, cadrul își propune să salveze vieți, să combată 
contrabanda și traficul și să abordeze cauzele principale ale migrației neregulamentare și ale 
strămutărilor forțate.  

În aprilie 2016, Comisia Europeană a publicat comunicarea „Vieți demne: de la dependența de ajutor 
la autonomie. Strămutarea forțată și dezvoltarea”16, consolidând abordarea UE privind strămutările 
forțate, orientată către dezvoltare. Acest cadru de politică, care include sprijin atât pentru 
populațiile strămutate, cât și pentru comunitățile-gazdă, a reprezentat o contribuție importantă a UE 
la Summitul umanitar mondial ce a avut loc în mai 2016 și stabilește orientările privind asistența 
financiară a UE pentru strămutările forțate. 

În ceea ce privește asistența financiară și datorită evoluției rapide a situației în materie de migrație, 
descrise mai sus, finanțarea din partea UE a fost mobilizată rapid, inclusiv contribuția de 3 miliarde 
de euro a UE și a statelor sale membre coordonată prin Instrumentul pentru refugiații din Turcia17 și 
Fondul fiduciar regional al Uniunii Europene ca răspuns la criza siriană18. La finalul anului 2016, UE a 
semnat și două pacte cu Iordania și cu Libanul, contribuind la furnizarea de educație și de locuri de 
muncă persoanelor strămutate ca urmare a crizei siriene, în cadrul comunităților-gazdă. 

 

Programul privind o mai bună gestionare a migrației  
Programul privind o mai bună gestionare a migrației (BMM) din cadrul Fondului fiduciar al UE pentru 
Africa, subdiviziunea Cornul Africii, vizează o mai bună gestionare a migrației la nivel regional. Aceasta 
se realizează prin programe de consolidare a capacității și prin furnizarea de echipamente instituțiilor 
guvernamentale implicate în Procesul de la Khartoum (un dialog continuu pentru o cooperare sporită 
în materie de migrație și mobilitate). Se furnizează sprijin pentru a contribui la generarea și utilizarea 
de date statistice privind migrația, pentru a ancheta, a urmări penal și a aduce în fața justiției cazuri de 

                                                            
13 COM(2015) 240 final, 13.5.2015.  
14 http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/  
15 COM(2016) 385 final, 7.6.2016. 
16 COM(2016) 234 final, 26.4.2016. 
17 Decizia C(2015)9500 a Comisiei.  
18 Decizia C(2014)9614 a Comisiei.  

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/
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trafic sau de contrabandă sau pentru a îmbunătăți gestionarea frontierelor. De asemenea, se acordă 
asistență pentru elaborarea de politici privind traficul și contrabanda, pentru a asigura protecția 
victimelor și pentru o mai bună sensibilizare cu privire la pericolele migrației neregulamentare, precum 
și în ceea ce privește opțiunile pentru migrație și mobilitate legală.  

 
Înființat în noiembrie 2015, Fondul fiduciar de urgență pentru stabilitate și pentru abordarea 
cauzelor profunde ale migrației neregulamentare și ale strămutărilor de persoane în Africa 19 oferă 
un nou instrument de punere în aplicare pentru abordarea cauzelor principale ale migrației 
neregulamentare. Acesta îi permite UE să fie mai coordonată, mai flexibilă și să aibă reacții mai 
prompte la nevoile reale de pe teren decât până acum. În primul său an complet de funcționare, 
Fondul fiduciar pentru Africa a permis aprobarea a peste 100 de proiecte, în valoare de peste 
1,5 miliarde de euro. 
 
Legătura dintre securitate și dezvoltare 

Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace (IcSP) abordează nevoile de răspuns la crize legate 
de securitate drept cerință fundamentală pentru cooperarea pentru dezvoltare. Acțiunile finanțate 
în cadrul IcSP promovează securitatea, sprijinind medierea, consolidarea păcii, furnizarea promptă a 
„dividendelor păcii”, combaterea traficului de arme, asistența pentru sectorul de securitate și alte 
acțiuni asociate. 

În iulie 2016, a fost propusă o modificare a IcSP astfel încât UE să își poată extinde asistența acordată 
în cadrul IcSP pentru a include finanțarea consolidării capacităților ca sprijin pentru securitate și 
dezvoltare (CBSD), punând mai mult accentul pe legătura dintre securitate și dezvoltare în 
elaborarea programelor sale20. Modificarea i-ar permite UE să asigure instruire și mentorat, 
echipamente neletale și îmbunătățiri în materie de infrastructură, precum și sprijin, în circumstanțe 
excepționale, pentru actorii militari ai țărilor partenere în contextul unui proces mai amplu de 
reformă a sectorului de securitate sau al consolidării capacităților în sprijinul dezvoltării și al 
securității pentru dezvoltare. Acest demers este în acord cu obiectivul general al dezvoltării durabile 
și se aplică atunci când între Uniunea Europeană și țara parteneră în cauză există un consens cu 
privire la caracterul esențial al acestei abordări pentru menținerea sau restabilirea condițiilor 
necesare pentru dezvoltarea durabilă, inclusiv în situații de criză și în contexte fragile și destabilizate.  

Legătura dintre ajutorul umanitar și dezvoltare 

UE acordă o importanță semnificativă legăturii dintre ajutorul umanitar, necesar ca răspuns imediat 
la situațiile de criză, și acțiuni de dezvoltare pe termen mediu și lung. Legătura dintre ajutorul 
umanitar și dezvoltare este complexă și necesită o coordonare sporită. 

Agenda comună privind ajutorul umanitar și dezvoltarea este numită, de multă vreme, crearea unei 
legături între ajutorul de urgență, reabilitare și dezvoltare (LRRD) și reprezintă un obiectiv major al 
asistenței internaționale. Necesitatea unor investiții suplimentare în această abordare a fost 
reafirmată în Concluziile Consiliului privind summitul mondial umanitar din 12 mai 201621. 

De exemplu, pentru a aborda provocarea stabilizării post-Da’esh în Irak, este nevoie de un răspuns 
coordonat rapid. Din acest motiv, Comisia Europeană a coordonat acțiunile umanitare și de 
dezvoltare pentru a lua în considerare dezvoltarea pe termen lung încă din fazele timpurii ale 
procesului, iar serviciile Comisiei Europene au realizat, în colaborare, un Plan de acțiune cuprinzător, 
care integrează toate activitățile și planurile într-un concept LRRD, în vederea consolidării 
programării în cooperare cu statele membre și cu alți donatori cu intenții similare.  
  

                                                            
19 Decizia C(2015)7293 a Comisiei.  
20 COM(2016)447 final/2 5.7.2016. 
21 http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/fac/2016/05/12/  

http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/fac/2016/05/12/
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3. Responsabilitatea și rezultatele 

Comisia Europeană monitorizează și raportează în mod regulat rezultatele acțiunilor finanțate de UE 
la nivel mondial prin intermediul Cadrului UE privind rezultatele dezvoltării și cooperării 
internaționale. 

În cele ce urmează sunt prezentate câteva dintre rezultatele globale ce pot fi atribuite proiectelor și 
programelor finanțate de UE încheiate între jumătatea anului 2015 și jumătatea anului 2016. 

Acțiunea UE – Principalele rezultate obținute în 2016 

Buna guvernanță 

923 000 de persoane au beneficiat în mod direct de programe de asistență juridică, fundamentale 
pentru asigurarea egalității în fața legii, asigurând dreptul la consiliere și dreptul la un proces 
echitabil. 

Prevenirea conflictelor, consolidarea păcii și securitatea 

314 000 de persoane au beneficiat în mod direct de programe ce vizau în mod explicit consolidarea 
civilă a păcii în urma conflictului și/sau prevenirea conflictelor. 

Agricultură durabilă, securitate alimentară și alimentație 

1 118 000 de persoane au primit servicii de consultanță rurală pentru a adăuga valoare produselor 
lor și a îmbunătăți legăturile dintre fermieri și piețe. 

Energie22 

1 103 000 de persoane au avut acces la servicii de energie durabilă. 

Educație 

Au fost formați 84 000 de profesori, asigurând o bază pentru învățare și competențe pe viitor. 

Sănătate 

Au fost distribuite 165 000 000 de plase pentru paturi tratate cu insecticide, pentru a preveni 
răspândirea malariei.23 

Resurse naturale, mediu și schimbări climatice 

12 694 000 de hectare de arii protejate au fost gestionate astfel încât să se contribuie la asigurarea 
diversității biologice și la conservarea patrimoniului natural. 

Transporturi 

Au fost construiți, reabilitați și întreținuți 4 100 km de drumuri, pentru a asigura un acces mai bun la 
serviciile de transport, în special pentru grupurile cele mai defavorizate. 

Ocuparea forței de muncă și protecția socială 

198 000 de persoane au beneficiat de educație și formare profesională/dezvoltarea competențelor și 
de alte programe active pentru piața muncii, concepute pentru îmbunătățirea capacității de inserție 
profesională, a productivității și a competitivității în țările partenere. 

Comerț și dezvoltarea sectorului privat 

13 000 de firme au obținut acces la credite, pentru a putea evita riscurile și a realiza investiții. 

  

                                                            
22

 Nu include rezultatele investițiilor combinate 
23

 Sprijinul acordat în mod constant de UE Fondului global de luptă împotriva HIV/SIDA, tuberculozei și malariei a contribuit la aceste 
rezultate. 
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4. Dimensiunea globală 

În Africa 

În aprilie 2016, Comisia Uniunii Africane și Comisia Europeană s-au reunit la Addis Abeba pentru a 
discuta domenii prioritare ale Strategiei comune UE-Africa (JAES)24, precum migrația, pacea, 
securitatea și creșterea durabilă.  

 
Consolidarea acestui parteneriat strategic Africa-UE a constituit o prioritate politică și de cooperare 
fundamentală în 2016, iar UE și-a continuat eforturile de stimulare a creșterii durabile și favorabile 
incluziunii în întreaga Africă. Comunicarea comună „Un parteneriat reînnoit cu țările din Africa, 
zona Caraibilor și Pacific”25 a evidențiat o viziune care își propune transformarea parteneriatului 
într-o alianță mai puternică, ce poate contribui în mod eficace la construirea unor state și societăți 
pașnice, stabile, prospere și reziliente pe întregul continent. 

Cooperarea UE cu Africa în domeniul păcii și al securității a crescut semnificativ în 2016, acordându-
se sprijin substanțial în cadrul Instrumentului financiar pentru pace în Africa (APF) pentru 
consolidarea Arhitecturii africane pentru pace și securitate și pentru finanțarea operațiilor în sprijinul 
păcii conduse de Africa, precum Forța de intervenție multinațională comună împotriva Boko Haram 
(MNJTF). 

MIKES combate braconajul 

Proiectul MIKES (Minimising the Illegal Killing of Elephants and 
other Endangered Species - Reducerea la minimum a uciderii 
ilegale de elefanți și de alte specii pe cale de dispariție) vizează 
generarea unor date fiabile și imparțiale privind statutul 
principalelor specii pe cale de dispariție și amenințările la 
adresa acestora în Africa, în zona Caraibilor și în Pacific, 
îmbunătățirea punerii în aplicare a legii pentru a combate 
braconajul și traficul de animale sălbatice și instituirea unui 
sistem de răspuns de urgență pentru creșterea subită a 

uciderilor și a comerțului ilegal.  

 

Fotografie: APN Michael Lorentz 

Fondul fiduciar al UE pentru Africa, în acțiune: regiunea Sahel și a lacului Ciad 
Până la finalul anului 2016, în cadrul Fondului fiduciar al UE pentru Africa, subdiviziunea pentru 
regiunea Sahelul și a lacului Ciad, fuseseră aprobate 65 de proiecte în valoare de 918,5 milioane de 
euro, acoperind țări importante de origine și tranzit pentru migrație, precum Mali, Niger, Nigeria și 
Senegal. Proiectele includ creșterea rezilienței celor mai vulnerabile grupuri din țările de origine, 
stimularea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, dezvoltarea sectorului privat și 
antreprenoriatul, sprijinirea activităților societății civile în combaterea radicalizării, precum și 
securitatea alimentară și în materie de nutriție, serviciile de sănătate și educație și protecția socială.  

 

În țările implicate în procesul de aderare 

Comisia Europeană a continuat să își pună aplicare strategia de extindere pe termen mediu, astfel 
cum este prevăzută în Comunicarea privind politica de extindere a UE adoptată în noiembrie 201626. 
Accentul puternic este pus în continuare pe principiul „abordarea cu prioritate a principiilor 

                                                            
24 https://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/continental-cooperation/joint-africa-eu-strategy_en  
25 JOIN(2016) 52 final, 22.11.2016. 
26 COM(2016) 715, 9.11.2016. 

https://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/continental-cooperation/joint-africa-eu-strategy_en
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fundamentale” în procesul de aderare, în cadrul căruia statul de drept, drepturile fundamentale, 
consolidarea instituțiilor democratice – inclusiv reforma administrației publice –, dezvoltarea 
economică și competitivitatea sunt chestiuni fundamentale. 

 

În vecinătatea Europei 

În anul 2016 a fost lansată Politica europeană de vecinătate (PEV) revizuită27. Potrivit PEV, 
stabilizarea în țările învecinate cu UE reprezintă o importantă prioritate politică a UE. În ultimul an, 
UE și-a intensificat relațiile cu țările din cadrul PEV, lansând negocieri privind prioritățile 
parteneriatului atât în est, cât și în sud. Relațiile cu Ucraina, Georgia și Moldova au fost dezvoltate 
prin continuarea punerii în aplicare a acordurilor de asociere aferente. În 2016, Uniunea Europeană 
și-a continuat dialogul pe probleme de politică cu Uniunea pentru Mediterana, pentru promovarea 
cooperării regionale în sud. 

Fondul fiduciar regional al Uniunii Europene ca răspuns la criza siriană a fost instituit în decembrie 

2014, pentru ca răspunsul UE la situații de criză și măsurile de ajutor să fie coerente și integrate. 

Inițial, fondul se adresa, la nivel geografic, țărilor învecinate cu Siria: Iordania, Liban și Turcia, însă a 

fost extins la Irak în 2015 și la țările din Balcanii de Vest, ca țări terțe afectate de criza refugiaților. 

Până la finalul anului 2016, Fondul fiduciar regional al Uniunii Europene ca răspuns la criza siriană 
mobilizase contribuții angajate în valoare de 932 de milioane de euro, din care 815 milioane de euro 
din bugetul UE, contribuțiile din partea statelor membre ridicându-se la 92 de milioane de euro, iar 
24 de milioane de euro venind din partea Turciei. 

Fondul fiduciar regional al Uniunii Europene ca răspuns la criza siriană: sănătate, nivel de trai și 
consolidarea capacităților 

Un proiect emblematic în valoare de 53 de milioane de euro, derulat în cinci țări împreună cu Crucea 
Roșie/Semiluna Roșie (RCRC) aduce beneficii pentru cel puțin 700 000 de refugiați din Turcia, Liban, 
nordul Irakului, Iordania și Egipt, prin proiecte ce vizează îmbunătățirea nivelului de trai, sănătatea și 
consolidarea capacităților. 

 

În Asia, Asia Centrală și regiunea Pacificului 

În 2016, Strategia globală a încurajat și mai mult implicarea UE în Asia. Strategia globală recunoaște 
legăturile istorice dintre Europa și Asia, precum și dependența directă dintre prosperitatea în Europa 
și securitatea în Asia. Aprofundarea cooperării UE-Asia în materie de securitate, inclusiv în ceea ce 
privește contraterorismul și îmbunătățirea conectivității UE-Asia sunt domenii prioritare. 

UE și-a continuat eforturile în vederea unei cooperări sporite cu principalii furnizori de asistență din 
afara UE, în contextul Agendei 2030 a ONU, iar pe parcursul anului 2016 au fost consolidate 
parteneriatele strategice prin organizarea cu succes a unor summituri cu India, China și Japonia.  

UE a susținut sprijinul pentru construcția statală și reconciliere în Asia, de exemplu în Afganistan, 
Myanmar și Nepal. UE a găzduit cu foarte mare succes Conferința pentru Afganistan de la Bruxelles, 
din octombrie 2016, în cadrul căreia s-au asumat angajamente în valoare de peste 13 miliarde de 
euro. 

                                                            
27 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1334_ro.htm 
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Combaterea efectelor El Niño 

Pe parcursul anului 2016, aproape 550 de milioane de euro au fost furnizate persoanelor care au 
suferit de pe urma consecințelor devastatoare ale evenimentului meteorologic extrem El Niño din 
anul respectiv. Finanțarea a abordat amenințarea imediată a foametei și a secetei, luând totodată 
măsuri pentru consolidarea rezilienței pe termen lung și pentru creșterea securității alimentare.  

 

 

În America Latină și zona Caraibilor 

În 2016, acordul de pace dintre guvernul Columbiei și FARC a pus capăt celui mai îndelungat conflict 
intern din istoria lumii. Pe parcursul a 50 de ani de violență, au murit peste 200 000 de persoane, iar 
alte peste cinci milioane au fost obligate să-și părăsească locuințele. 

UE a jucat un rol fundamental în mijlocirea acordului, iar în decembrie a fost inițiat un nou Fond 
fiduciar al UE pentru Columbia, în care a fost implicat un număr record de state membre, și anume 
1928. Valorificând modelele de fonduri fiduciare care au înregistrat succes în trecut, această inițiativă 
permite punerea în comun a resurselor, expertizei și acțiunilor și permite adoptarea unor măsuri mai 
bine orientate, coordonate și prompte pentru sprijinirea procesului de pace și pentru a da noi 
speranțe populației Columbiei. 

 

Dezvoltarea alternativă în Peru 

În Peru, Programul de dezvoltare alternativă din Satipo (DAS) este un program bilateral finanțat de 
UE și de guvernul peruan în Amazonia peruană, pentru reducerea sărăciei, promovarea integrării 
sociale și combaterea producției ilegale de frunze de coca. Programul îi sprijină pe producătorii locali 
să cultive produse alternative, precum cafeaua și cacaua, și a facilitat deja accesul acestora la piețele 
naționale și internaționale, îmbunătățind nivelul veniturilor. Acesta este completat printr-un 
program de alocare a titlurilor de proprietate funciară, în beneficiul viitoarelor generații de 
antreprenori agricoli.  

 

 

 

                                                            
28 Croația, Republica Cehă, Cipru, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, 
Malta, Țările de Jos, Portugalia, Spania, Suedia, Regatul Unit, Slovacia și Slovenia. 


